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يرصص3ترصصوو
الخدودوورداللحاظبنرجسالوجوهرياضزيئمننحمد

ربهمقامضافمفحمدالنهودبرمانالقدودأغصانوأثمر
تهامياكانانمحبوبهبذكروسببالهوىعنالنفسونعى

علىحثمنعلىونسلىونصلىنوئئشاميأوحجازفى
وعلىدسيدناالدنشهاوزائلعناالبيهالنفستهذيب

والأصيماعندويقفونومجبونهلمجبهمالذينوصحبهلها
بيانفهذاوبحدضقطوهامشارقذرمايتعدونه

منبذلكيتصلوماالفسوانمنوالمعشوقاتوالعثاقالعشق

الصبابةديوانابأبهأفصخالذيوالحيانالصبوةتطورات
أنلالحليةمنهالخصتهالمرحانوسبحةاالسواقيينوقى

نشوةوسميتهاريحانبأريميزرىمماءبأشيافيهوأتيت
مقةعلىورتبتهالفزالنتذكارءصهباهالسكران
وضاتمةوفصول



ققدم

ورسىحدهفىءوماطوأسعهالعشتىدجرف

وينمومحركوتالقلبفييتولدطمعالعشقاناعم
قيماحبهزادقوىوكالالحرصمنمواداليهوتجتمعيترب

والحرصاالمافيووالفكرالطمعفيديواقىوالمحاجاالهتياج
افمراقاحويمونالمقلقالنمالىذلكيؤديهحتىالطلبعلى
اليهاوانقالحماءالصفراالعهاباأوءالسوداباستحالةذلكعند

زواليمونالفكردفساومعكرالفافسادءالسوداطبعومن
الىذلكيؤدىصيتمماالوتمنييمونماالءورنجاالغقل

نظروربماكآماتوربماتمسهالعاشئقتلوبكالمحينعذالجنون

فيبفىروحهفتختنقشهقةشهقوربمافرخأفاتمعشوتالى

وربماحىوهونيدفنونهماتانهفميظنونساتوعشريئأربعا

القلبعليهاوينضمتافووقلمبهفىقمسهفتختنقءالصعداتنفعمى

دمسههربيهواهمنذكراذااهوقىيموتحتىينفرجوال
ابأعنأخذالذئكيمافيثاغووسذكرهلونهواستحال

اطبثاتاضاعدلىكتابذكرهماعلىبمالمنمداودعلهمابئسليماق

الطمعوسواستنمتولدةيةغريففوةهؤافالطونتفيذوقال



جبنآالثجاحعدثالطبيىاطيبنصالىآناالتخيلأشباح
المرضبهيبلغحتىطباعهعكسانسانيهسوصشجاعةولمحجبان
ءالدواالذىالعضالءالداالىفيؤديانهالشوقينوالجنالنفاق

عيوبعنالحاشقعطالعشىارسطاطاليستديذهقالوله

المثىحبك3ولهوعليهالثهصحلىكقولهوهذاالمعثوق
منوغيرهسينابنعلىأبوعليهمثىوالذىويصميعمى
تعسهالمطءالمرمجلبهبالماليخولياضبيهوسواسيضىصانهءاالطبا

بهونوفدوالعثمائلالصوربعمقاستحسانعلىمجرتهبتسليط

رحمهالجضيدالطائفةسيدلوظالمجونوقدجماعشهوةمحه

عليصااللهكرمأوجبهماشوقياالموانيهرحماالفةالحشقألثه

بتالاالمثلهاعلىاليقدرألتىالعظمىاللذةبهلتحصلروحذى

ذاأربابهاعندمراتبهادراالتصىفىموجودةولفةافى
والجلاظلقمنطبقتهتدرعلىبهيسمدلىصئلعاشقاالاحد

معفيهازهدواالذيئاتبصيالدفيافيالمراتبأشرفكانذلك
بصورةعنهالحمنحبرآكونهامعاالخرىالىومالوامعاينةكوفها
جلفقالتالعثمقعناعرابيةسألتأالصممعيلوظالفظ
الصدوركامنفىنهوالورىأبصارعنوخقيرىأنعنوالثه

توارىكتهوانأوريقدحعهانالحجرفيالنارككون

فهوعصارهالجنونمنطريمنلماناالوضاحمبواثلأبووقالى
المتحركوتسكينكنالساهوتحريكبيةااعروقالتالسمرمن



وملكمالكاحبومؤنعىوأليفممتعجليسالحصتهثمامةقال
شاةجاشمهوأحغاصضةاهبهومذلطيفةمسالكهملكقامر

ونواظرهاوالعيوتاطرهاوخووالقلوبوأرواحهااالبدان

وقيادتصرفهاوقوةطاعتهاعنانأعطىقدواراعماوالحقول

مملكالقلوبعنوعىمدخلهاالبصارعنوتواريملكها

وجدهجدهزلهاليجهلومحروفاليحرنسهمجهولمبصفوتالى
الشاعرقولىأحمنوصاهزل

الهوىلنانحتلوأناسقولت

أنعتفلهميمأدريماووالد
دهحدامضهلعثةفليس

صوقتوتخهضهلسىوليعى

علىالهزافيضيرفبايختلفالعشقاالسواقييئفئفيقال

وعكسهكاالصفراويينفىوالزوالكاالتحلىسرجأربحهءأنحا
الدموييخاثيكاالزوالىءبطىالتعلقوسريعالسوداويينفي

ضفعثقمنقالرفعهعباسابنعنالبلذميينفيكاوعكسه

الجنةدخلىقولهأبدلثمفظفوعنهاظطيبزادالجنةخللىفات

ماذكرمحيحهبسائىوالحديثكغأخرىوفىثهيدآماتبقوله
بضحفسسويدالتارخفيوالحاجاقوالجرب11واعلهمغلطاق
يتابنحمدوأبوفوغأصىالجوزيابئورواهبهوتمرده
وضححفهأيففأوعاةصىصائشةعنالخطيبوأخرجهموكوفأ



وانيالصوابانهوأظنطرقهمجميعالهديفىالقيمابئلحافظ
الهالهرىأيضاعباسابئأفىوفىأشعارقكاياالتضمنه

أولهنفتحدثااجتمعاعاشقينرأيتقالالغزىوعنمحبود

صقإلصقثايهنيرةادتووالصالةالمطقاماثمالغداةاليالليل

منوهومزيةالحبفيموتمأتعدونلعذرىفيلالعفةمع
رأيتملووالثهأمافقالالرئةوضيئغدةالصووهنالبنيةضعف

ارنيالحواجبتحتمنالدثبالعيونشتاقىالبلجألمحاجر

لجحلتموهاالدرشذرالغركانهاالثناياعنتبعصمالسمروالشفاه

عذرةوبنوظهوحءورااالسالموقىكغوالعزىالالت
بهماالاالمعالتضربوالثقالهوايثارالحببمزيدنحتصون

وعزينااالعندنابأحدالعشقماعلقالهندءحبعفىوقال

باختالتيختلفقالعثانمغلطاقالحافظوحكلفيهأهله

ألىالترددومجرارأغرلامعمايرنثصأالفرامفانأصمابه
إلناسأخفيمونهذافعلىاليهالوصمولعنوالعجزالمصثوق

عليوقدرتهمالملكبتدبرتغالهمالشدونهممرثمالملوكعشقا
اللذةمزيدمنذلكبمافلمحبوبيتذالونقدومحنادمصى

أصبالذاتلهالمتنهرخيمونحتىاالشتغالىلقثهأفرخودونهم
بهموتاالناسأكزثمومنبعرائقاشتغالهملعدمالبادية
حياضمنجرعةالحشقانالحالفجمةقىفىنخلابنونقل



فىاريحيةعناالاليمونلكنهإلثرياضمنوبقعةلموت

الينفعوهيلمنعمعهاليتفقوجودالشمائلفيولطافةالطبع
مظلىومسلعلغشومملكالعشقصمخرةعلىووجدعذلفيه

فالعقلالنفوسلهونجضعتااللبابلهوانقادتالقلوبلهدانت

والثمففجاسوسهوالتفكركاملهوالحظرسولهوالنظرأسيره

فائعقطافحتيارهويمغامضمستقربحرنائبهوالهيمافىحاجبه

الخرجعسيرلمكاهـدقيقوهو



وعالهاتهالحشقأسبابفىمبحث

وسببهوالفكراالستحسانالنفسافهسببهءاالطبابحفىقال

أكزولذلكمحتقنمنيعنالدماخالىرديبخارأرتفاخالبدني
البدننحافةوعالمتهبسرعةيلهفئالجاعكزةإلعزابمايعترى
وجفافهاوغؤووالعيناالصبرةعودصكرةللصهرالحفنءوخال

لذيذءشىالىينظركانهضاحكةالجفنوحرحمةءالبعنداال

منتظمغيرونبفىءوالصعداواالسترداداالنقطاحونفسكعير
وتنضاالونوتغيرنحتلفةوصمفاتءاسماذكرعندسيماوال

وعطاردزحلهالفجوممنللعثقارسطاطاليسقالءالصعدأ

والحموالطمعاواقنىالفكرةءيهيىفزحلهجميعأوالزهرة
فولءيهيىوعطاردوالجنونوالوساوسواالحزانوالهيجان

وتلبينمالكلوتنميقإلعةواتوالملقارسائلونغالثمعر

إصوافوالولهالعثمقءيهىوالزهرةوالتلطفوالتذللالمرام

علىالباحثةوالمغازبالحديثوالمؤانسةبالنظروالتلذذوارقة

ومنشابههوماماقاالوسماحالطربالىوالميلىوالغمةاشبقا
عوبطرفهورميهاليهمحبوبهنظرعندالمحبءاغضاعالماته

واضطرابصعدرهفيوعظمتهمنهوحيائهلهمهابتهمناالرض

اسمهسماحعندأومحبوبهيثبهمنيةرعندلمحبيبدو
تهغيكثرةبلدهكنيوساوجيرانهوغلمانهبتهوقراأهلهوحب



حدثاذانصاتمطديثهواالءارضليبلغوالموتالقتلومحبةليه
وانكذبوتصديقهالمحالىعينانهولوبهمايأيهواستغرابص

يساثهكيفواتباعهجاروانلهصهادةوالمفوانوموافقه
للقمودوالتممدفيهيمونالذينالمنحربالسيرواالسرلى

هدفيهاوارضحبةوالزعنهالشاغكاالشغالاحواطرمنهوالدفوبهبقر

فيءطوالتبافراقهالىدلىجليلخطبجصعنهاواالستهانة

بهيتعتعمماكانعليهمايقدرحصوجودهعندالقيامعندالمشى
ناراستعارقبالطهوهذالهالموهوبهوكانهحتىذلثههضل

لهكاوتفمرطسؤاالوبدلهعهذلكعناعرسمجنفاذاالحب

كانتكامحبوبهدوننضعهيبذلانهحتىالمحبوبمنيأخذه

لهواضليهالثهصلىالنييفدونعنهمهتعاالثهرضىالصحابة
االنبساطوحماحولهيصرعواصتىبنفوسهمالحربفىو

ءالشىعلىوالمحاربةءالوانحافىوالتضايقائداكاللثير
اذاوإلتكسلهطىاككثرةالخنىالغمزكثرةأحدهمابإخذه

ننثادموصاطافهواليحمىمماذلثاغيرالمطمحبوبهالىنظر

نصفشق11الممموقالالهجودلذىمقصدوأعزالوجودفي
مراتبولهمإالسجلواألصقاموفماالعراضثهوشطراضاالمر
مدداشخصااللهمنحولواالنطاصدأودذكرهاتدرلمجيةسبحة

سدىالشواغليذراغاوفراالبدتسضفرخوحياةالمدديستغرف

ذلكوافرخابداالفيضلقبولهعقهةمرتصقلقدسيةوتمحات



وادوارهالدمقهراتبمنالفارضبئعرأودجمهماتحريرئكله

أناالكووبادتممشارهيدركلموارمانلفنيارهواعلووتنقالته
وضمحتالالختصرهذاعطنضيقولوالفرارهيعرفولم

ولمجارالفكرحيرةفىمايدعكأقلكاتهفيتدقيقاتهبعضمن
ناطقامصقعاوانكنتويسكتكشكارقاالحص

وصفاتهواصحمائهالعشقاتبصفىمبحث

تصبهادوفديالنفسميلىوهواطوىمراتبهفاولى

وهوفالىثملقلبالالزمالحبوالعالفةثمالمحبوب
منمأخوذهووقيلالمشقةوالكفةنوأصلهالحبشدة

بينلونأيضاهوالكالسصعمالوجهساوءثىوهواالؤ
فضلهلمااسموهوشقالهثمرةتحمرةبمووالحرةالسواد

وهوالحبفرطوءالصحاحفىقالااسعهالذىالمقدارعن

وكنوااسمهواستروكانهمربالنطقتوقءاالسماهذهأمر
بهولىواغاالقديمشحرفىتجدهدتوالءاالسابهذعنه

السنةوالالعزيزالكتابفىظاهذايقعولمالمتأخرون
العزيزىقالىالشففثمداودالظاهرىابئحديثفىاالالمطهرة

الغالتقبهاوهوضغاتحبهأصابحباشففهاالقواقغريبفي

مجارحباوشففهاصعيمهفيسوداعلقةوهالقلبحبةأو



أيالجبالشنساتمفبمثشىقلبهافىموضعأعلىاليبه
أقصيالحببهذهبأىبفالنجةمشغوففالنوفولحمسهار

بعمافرمجوفلالقدالحباحراقبالههملهوالشغفالمذاهب

المحرقالهوىهوافهذوالالعجالوعةاالحراقفيومثلهجميحا

وشدةالحرقةالجوىالجوهريلظالباطنالهومحيهوهوالجويم

منهايستعيدهأنوهوالتتيمثمحزتأوعثمقمنالوجد
وفاطوىيسقمهأنوهوالتبلثمالثهعبدأىالكتيمسصي

ذهابوهوالتدلهثمافنااذاواتبلهمالدهرتبلهمالصحاح
أنوهوالهياممحيرهأيالحبدلههويقالىبالهومنالحقل
إلثرقرفةوالصبابةثمعليهالهويلغلبةوجههعلييذهب

يتبحهىاللىالحبوالوجدالمحبودوامقالمحبةوالمقةوحرارته

بهولىواغاالحبئالحربتستعملهدالتوالدمخالحزيئ
يتبعهوالشجوصالمرضيهفىالعرباستحملفوانماالمعاخرون

الجوهرىقالالحبوبالىالقلبسفروالشوقزنول

السنةفىءجاوقدءالمثىالىالنفمىلىقىاقواالضالشوق

واختبفلقائلالىوالشوقطربمااوجهكالىالنظرواسئال

الصدوراسووسوالهموالبلباليزيدأوبالوصمالولىيزهلىيهف
والتبارجوساوسهوالعثموقبإلبليقالبلبلةجمعبلوالبال
منهأصمابهاذاقوالعثيالحببهبرحيقاالوالدواصالشدائد

أوسكرأوحبمنالقلبمايغمروالنمرةالمدةوهوالبرح



بهمحبوأشداليالمحبوحاجةفتكاحيثالحاجةوالشجنفثه

والكمدالمرضالوصبأصلهفانومرضهالحبالموالوصب
لوازممنوهوالسهرواالرقاللونوتغيرالمكتومالحزن

الباعمةيهيحوتذكربرفةالممزوجالشوقوالحنينالمحبة
يعقلفالالعقلىيسترالمفرطوالحبالسزمادتهأصلوالجنون

ماالحبومنالجنونمنشحبةفهومايضرهوالينفحهماالمحب

باطصنوهووارقهوالطفهالحبضالصوالودناجضويمون

الذىهوفالخليلىالمحبةتوجدواظلةارحمةمنالرأفةبمنزلة

بهااختصولحذاالمشاكهلالتقتبةصيولمحبوبهحبهيوجد

تعاليقالوشمعليمماالثهصملىدوابراهماظليالنالحالممن
الهوسلمعليهالثهصلىالنبىعنحوخليالابرايمالثهواتخذ

عنهالصحيحوفيخليالأبرامماتخذخليالكااتخذقالثهانلظ

أبابمرالتخذتخليالمتخذالوكنمساوسمواكهعليهالثهلى
وزعالروحءأجزاجميعالمحبةلتخللخلةسميتأنماوقيلخليال
التباطلارموهذاالخليلمنأفضلالحبيبانعند3المن
ويحبالتوابينيحبالثهانتعالىقالعامةوالمحبةةخااظلة

وفدبالحبمنرمرجلدقاليالالزمالحبوالغرامالمتطهرين

العقلذهابوالولهالولوعالغرامالصحاحوفىالحبمهل
بنيوسفالسيدقولأحسنوماالوجدشدةهنوالتحير
االميرابراهيم
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ولهواهفاعترأهظبيامثلهالمحبوبثحق

ولهعايهالحبقضىفعاشقامحشوقافاضمحىكان

فيأالمحبوبصموصةورسوخالنباتوهوارسمنوارسيس
مناخصوالحبالحبولمجهالمراتبأولانهوزمحواالنفس

والرأفةاالرواحامتزاجوافصاهنظرةأولعنالنهالعشئ
أالحقيقةالتطلقوالصبوةالرحمةقمبالغةالنهاالحبأشد
مطلئعلىتجوزاتطلقلكنالصبازمنفيواالفتتانالميلعلى

هوأوكالتفجعالحزنةشطبةوالوالنزوحلدشابهةالميل
والسهدشدةالعشقشدةوالغلالفقدوالبرحعلىءكافىتوجع
التحرقمحناهوفيإلقلبعلىالمحبوبأحوالوتواقىالسمر

الجنونواظبلوغممرضمعلوعةوالنصبوالولىواالذح
والجزعالمراتباحراالصعحفيوهذاالحبشدةمنالمتولد

الحقلسلبواظالبةلشدةوالهلعالفرفةعلىألصبرعدم
تيبقىوفىالحباستغراقائهنايكونفغفثهأوحمقوالبله
اوضحناقدونحنتيبهاقىالتزممنعلىيردخالفءاالسماهذه

ولهلنتأالمراتبعلىوالتنزيلإلرتيبيسهلومتهاالمعافيتمس
هذهباباموالمحبةهاالطاخوفعنهابتاضرهذهغيرءأسما

حرفوالحبمنهنوحوالمحبةجنسالعتموقوقيلعهاءاالسما

مالمحبةصحدئوالناسوالهويوالوجدالحثقالثالثةينتظم
المحبوبمكلىذكروقيلالهائجبالقلعبالدائجالميلفقيلكثير



ماصصلهالقياموفيلاالدمانعلىمصاحبتهوقيلماسىاالدد

لغيرفيهاتساحفالالحبمنامتالاذاالقلبثممنكلمجبه

أشدحبآدثهامنوأوالذفيالمحبوب

وسيوتريافوذماضقاماخفىمبحث

المطلوبذمهمنفاتهيهاتمتعافلوذمهمافلمدحهفم
تنتجفضيلةالعشققدامةقالذنوبالمليحلمحوجهأيئومن
وأولالبطلهصمولةلهوتفرحالملوكعزلهيذلىعزيزالجيلةالمجلة
تسترجاليهاالفتتاندقائقبهوتستخرجاالذهانبهتفتقباب

يكنوفرحالجنانفيلمجولسرورنهالثمنوافروتعكنالميم
لفةاتعثفابنكانءالعمالبعضقيلاالنسانقلبفي

اراتهائصوملحتمحافيهولطفتحواشيهرقتاالنددالحد

شمائلهوجلترسائلهوجادتعباراتهوحسنتحركالهوظرفت

فقالخركذلكالوقيلالقبيعواجتنبالمليحعلىفوأظب
ئكتقالىورقودقوظرفلطفعشقاذابذلكالبأس

بابةبغيرالدنيافىضيروال

حيبنيهلينمىنحيمفىوال



احروتال

صمبوةارالىهذهفىتذقالما

ءسواوالحياةفيهافوتك

اخروقالأ

رفئلمأفتاذاالدنياخيرئوال
حبيبالشكوائوالحبيبما
أخروقاد

ونعيمهامعيشهبؤسماذاق

يمشقأاذاأحدمضىتي
وكذعشقهبعداالاليملالملثاانكسرىحكةوئ

أشدمشريكقالصماحبهعليهيؤجرمماالمباحوالمشققالواالعالم

ضعيفةوأبداضهملطيفةعطرةالعشاقواحوأوأجرآأعظمهمحبا
تدورالمسكيزالعاشقواحاالنرولمجه3االرويطربوعالمهم
العشقودوالنحلدآذكرآتالصثلهويبأئصعارهوؤوىأخباره

معذكروالزأيعىلهرخوالمبمرلهجرىوالممالهيذكرلم
الجلفنممفقالصمقالهمنيحداسمهلأبونوفلوسعلهالناس
أدقطبعهفىمنفأمافهمعضدهوالفضللهليسالذيالجافى
يعمنالالعراقأهلوظرفالحجازأهلدتاثةممهأوظرف
حايأوالبنيةمنقوصاالصمبوةمقأحداليخلىوثيلمنه

االعترالقىيخبخالفعلىلحلقأل



أةاصيلتقا

الثممليجتمعاذاحلوآالهوىرأيت
القتلهوبلالالهجرانعلىوصسآ

والنوىالقربعلىحلحعيهذفتوقد

خبلوأقربهقتلفأبحده

آزادفوليالمحنيهذاوفى
يحييهلوالويقتلهاطجرصمبابتهفيجميبالمحبنشا

فبملمجصىأنمنفاكثرسمهولبريانذمهفىءجاماوأما
محشوئهفىأتلفضقطمن2مملوكاوالمالكعلوكاالغنىؤك

لتودينهدنياهومصاعأهلهوضيعونفسهوعرضهماله
تىالدمنءالوأوا

مرالوىاوحلووعرالهويسبيل

دهرالهويويومحرالهوىوبرد

غيرهوقال

صمالحهصعنمشضلةالبشق

الوسنكرةستننىالعثقوسكرة

فىيستعملوتدالمذمومالحبفييستعملمااكثرويوا

وفيواداتخذالهمنافرأيتتحاليقالىمفيدااستماالالممدوح
مدءحوالثاقذمواالولبهجئتلماتبعمااهويموناصتىالحديث
والصالحاظيرهوئالمحمودانوالسنةااليةمنفتاخص



النههوىالحوىصجماانماقيلوالفسادإلشرهوئالمذموم

أنسبنلاويةاالىقاللوفلتالنارالىبصاحبهيهوى
قيلالنونكافيهتزدليالهوانالهوىوقيل

عيونلوشاةفيهاوعلىحالهاعنباشارةفسألتها
إلنونعنهأزيلالهوانأالالهوىماعداوقالتفتنفست

فاذاحظاعضولالهوىمنءلالعضاالثهفمممسهلهقالي
القضيةوحاصلىالقلبالىضررهرجعوىاالىمنهاعضومال
ابئقاليأبيةنفسذلىصوفيهبليةأصلصوالحوىالعشقأن

افثهرحمهالفاوضيا

سهلالحوىمابالحشافاسمالحبهو
عقلولهبهمضنياختارهلمحا

عنارأحتهألحبخاليأوعثى

فشدوآخرهسقموأوله

اختيارىأواضطرارىالعشقانفىهبحث

الطرفينمنمصفيهلمناسأغردحجلةأافيأحمدقال
اختياريبأنهوقائلاضطراريبأنهفقائلينانصفبينوتبخز

مايمنذكزكنورجيحوتدمليحوجهالقولينمنول



ذلكفنوالذرإعبالباعوعرضهطولهفىونتكلماالنتضاحه
الظرافتحفةبهتابهفيالنوفاقأحمدبندالقاضثهماقاله

واالفعالهاالفواليجمعمغفورلهمحالكلعلىمعذورونالعشاق
واضطراوجبرعلىاعترابلاختيارغرعلىدهامانماالصثقاذ

عليهالمقضىفيالاالمورمنيستطيعماعلىيالماعاءوالمر
فلبفيخالفهيختلجوالبىذوفيهاليشكمماهذاوالمقدور

أيدحهنطعنوأبهرنهرأينهفدصاتعالىقولهتفصيرفىءوجا

مهنفاتأةاصيأربعينكنوهبتالواضعحاضطراروهذا
لوعياضبئالفضيلوقاليعليهمحدآبيوسفوجدآتع

النللحماقيغفرأناتالىثهالدعوتمجابةدعوةثهارزقني
االرواحثزاجاكتابوفياختياريةالاضطراريةحركاتهم
والباختيارمليسبأهلهالحشقوقوحءاالطبابعضقالتميعى

كوفوحبهموقوعهولكنفيهالكثرلذةوالعليهيحرصهم
وقالذلكوييئبينهالفرقالمتلفةاضواالصىةالمدالعلل

هوىلذىلوكانفقالىالحوىأهلمنرجالرجلىالمالمدائني
الحافظوقاليلهاختيارالكنولاليهوىأنالختاراختيار

والتحملناربناتعالىقولهالسلففسركثيرمنالثهرحمهالقيمابن
أرادواوانماالتخصيصبهيدوايلموهذابالحشقبهلناطاقةماال
القدرىالتحميلأييطاتالماتحميلمنالعشقاواناقعيلبه

لعمرقالرجالانحزمابئوحيمانتمىىاالصيبالشرال



مماذلكعرفقالىفمشقتهاأةاصىرأيتعنهالثهرضيأظطاببنلم
أيضقيفااالنسانخلقتعالىقولهفيطاووسابئوقاليملكال

الحالى5هذفىعذلهمانظهرهذاومنيصبىلمالنساالىنظراذا
وغيراالطبامنجماعةوذهبضهصىفالمريضعنللةفي

بحاوفىكرتهفبتسليطفيهالختارهوواالنساناختياريانهألي

مرآخانارأدتهعلىويذملمجمدعبدوالقويةارادةوألمحبةسكراته

تشيعأنيحبونالذفيتحالمطالثهذموفدشرآفشرآوانلخيرآ
المحبةولوكانتأليمعذابهمانوأخبراتنواالذيئفىالفاحشة

ومنهقدرضهمتحتيدخلماالعلىبالحذابايتوعدلمتملكال
نغسهاالنسانينمىأنوتحالالموىعنالنفسونوتعالىقوله

ردفيهليسالذيالصحيحوالقولرتهفتحتاليدخدمحا
يختلفالحثمقأنوهوذلكفىالتفصيلصمدمحبؤبهوالعن

وغلالحاشيةورفةالطافةمنعليهاالنسانماجبلباختالف

رأىاذأمنفنهمذلكوغيررالطباحونفوالقلبوقساوةكبدال
تقدمالدهثىمنفلبهعلىمايردشدةمنماتالحنةالصورة

وقدكانيالسالمعليهيوسفرأينلمامتنالالقالنسوةحقفي

يرأاذامنومنهملحسنهضمتطالمرأةرأتهاذابيرالزبئهصعب
وأممالهفهذاعامتهمننعلهيعرفولمتامتهمنسقطالمليح
منومنهمألمحسوسفيبرةففيهوالمحالفةاضطرارىعثعقه
القربارادةلهتحدتثمالثخصاالستحساندئمقهأولتطو



محبةفغضيرالودييرهـثمملكهأويودأنوهوالمودةثمنه
يصيريصيرتتيماثميصيرعئمقاثمثمهوىيصيىثجيصيرخلةثج

ذلكدحيمنهكانالنهاختياريعشقهمبدأوأمثالهافهذولها
اليبصاحبهىانتاذاأيضاالنوحهذاأنعلىمادتيهوحمم
الشاعرتالكااضطرارياصمارماذكرنا

شمفالشاغالصمارمجنفاذامجانةمايمونأولالعشق

بحقأشبهباطالوالبخاطلهأشبهحقاارلمالفالسفةبعضقال
قالعطبواحرهلعبأولههزلوجدهجدمزلهالعشقمن

لفالخرظشربمعالمعكربمترلةوهذاالمحبينروضةاب
محينعذمحراضطرارىمنمنهيتولدومااخعياريالمسكرتناول

غيرمطلقالاختيارىأومطلقااضطرارىانهقاليمنءادمايكون
العقوليذوىعندمقبول

والجمالالحعمنجمرفىمبص

المحمودفالباطنوالقاحلنوالطاعنوالباطنالظاهرفمممانهاثي

والظاهروالشهاهةاتقويواوالشجاعةوالجودوالبراعةكالحمتهلذ
بالهعيبالبدرعلىالفائقووجههطيبالىقوامهكصنمنماظهر

انهحوالصحشبالتسبيحاالفوااستنطقماالصرجالجسنقيل
ومجهولالتتعرفنالكرةحإكانهشبههيعرتوالاليدرىكنهـه



بهيحيطواللعباره11التنالههعنيالحمنبحضهملظايعرف
وحعمنباحةوةءوضاءأضإمنصكبأصيوقيلالوصف

واعتدالحااظلقةتناسبوقيلالبشرفيودمويةوتخطيطتثمكيل
وقالبذاكالحسنفىليستمبيضةصمورةوربواستواوها

تمامشعرهاصنفىالمرأةبياضعنهالثهرضىالخطابفيعر
جميلة1الجاريةفىوقالواالحسنشطرانبياضعائشةوعنالحسن

الجيدفىاعةالقدوالبىفىالظرفوقيلقريبمنمليحةبعيدمن

مالفىطهوالشأتالخصرفيوالدهةاالطراففيوارفة
فيليينكاشلمجلبمالمالحسنوأحسن
والعربلمجليهاتتزفيغدتالمنحليهايئفئمنالمليحةان

االنففيوالجالىالغفيوالمالحةالعينينئالحالوةتقول
افةوالبىالخدفىوالنعومةالقدفىوالرشاقةالمساننيوالظرف

الوجهوفيافواالطرالوجهفيهالبدتضهمةوقالاالسنانفي
فيالغايةهىالتىالنالكتالمحاسنوفياالستشراتواليهاالمحاسن

الدعجالمالحةفكتةوالحنفىكالمالحةافواالسمظراالستحسان

ومجتةالجبينفيوكالطالوةالفلجالحسننكتةوالغفيوكالححن
ءثاوالفرحالخدونكضةالخدقنقبركالروالبلجالطالوة

مجنكذلكلممنكدنتفاذابصركجملةتأخذالتىالجيلة1
حسنازادتكنيهابصركالتىكاكررتوالمليحة



وعنقهااحلرانهاوتامتهاوشعرهابعةارطولىالمرأةفيستحسن

إلقصربهذاوالمرادوعينيهاولسانهاورجليهاايدأربعةوقصر

والتسضطيلبيتهامنوالتخرجزوجهابيتمافىتبذرفالالمعنوى

بياضولونهاوفرقهاوثغرهابعةأربياضونهابعهتطمحوالبلسانها
بعةأروعينيهاوشحرهاوحمرةوحاجبهااهدابهاأربحةوسوادعينها

وغلظبحمرةبياضمهاواسرابلعسمعوضفتيهاوخدهالسانها
جهتهااربمةوسعةهنالكوماوجميزتهاومحصمهاهاساأربعة
نيهااذهاومنخرهاومنفذاربعةوضيقوصمدرهاوعينهااوجيي

صاريةوجدتقيلالمرأةمناالعظمالمقصودوهوخافاوما
أتوجمايعهاكورةالمذالصفاتبهذهساسانبنيزمنفي

فارسملكوانأنوشرالىكسرىاهدىالصينكملىأحدريعصو

فبعثجماال4الوتتالضعرمافىتغمبجاريةجملتهامنهدية
تفربأذرحسبحةطولحاصاريةجملتهامنبهديةىصعاليه

الحاجبينمقرونةالرقنالمعانأجفابينخديهاكانعينيهاأهداب

وانماالحسنجماعبهاافأووهذهتصثاذاتجرهنضفائىلحا
الجالتجملالفراسةوأهلاالوصماتفيتفقالىكثيرةالعبارات

الثهنممنءالحكمابعضوقالالمزاجاعتدالعلىدليالاالالهر
سقراطوقاليوصموتهفيلواسمهوخلقهخلقهتحسينالعبدعلى

فالفبحهأوالمحاصيقبيحاليهتضففالوجهكالثهحسناذا

للنفوسنحبوباهرشجيثبنلاولكانولماءقبيحيننجينتحتخ
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الحسبةالوجهكريمجميلىاالنبياالثهيبعثلمبالقلىفيمعظما
ضطرالسالمعليهيوسفواوفانصوتحسنالنسبشريف

ئالشمستجرىكانوسملهواعلشهالثههملىضمفتهوفىالحسن
الذروةفىالحسنمنوسملهواعليهافهصملىفقإكانوبالجلةوجهه
المثمائلعنهكتابيفصحالقصوىكاالمرتبةفىلابومنالعليا

انليوالظاهرويقوجمالمحالباطنلىاالناسيدعووكانوغيرهاترمنى

ذيالةنورهوالىباللةبحرهالىبالذسبةجمالىحةاحدللمجبجميلالثه

صعضهويقصرالبصائرعنهجالذىالمطلبهووهذا

تقويمأحسنفياالنسانخلقناولقدتعالىوقاليجاؤحدذي
يزيدتعالىقولهتفسيرفيءوحاوصهـورتهعهلقامتهتمديلأي
بعضتالالحسنوالصوتالحسنالوجهانهءمايشاالخلقفى

والحعمنرديةنفستدبرهاحسنةصورةتوجدقماءالح

تناسباطخلقةتبغأإالالخلقتجدهوقمااالنسانسعادةأول

أصآكانوانأيهنهالينفردواجماماالينعكمىوأصالمطردآ

وجوهلجهوتدلمنهأفضلالسيرةحسنفانفيهغوباصى
بشهفىاكزواءالشحراثمالتنزيلارأصفىالرازىفيكرها
والصدخبالحيئوالعينبالنونالحاجبفشبهوابالحروفءاالغضا

المضفووةوالطرةبالسينوالثنايابالصادوالطرتبالمموالفمبالواو
أمثلةكثيرةلكلذالعمبابةديوإنفىوأوردبااللفوإلقامةبالشين

والشفةبالتفاحكالخدودأيضابالفوكهوشبهواراالشمن



والعينبالوردكالوجنةوبالمشموماتباومانوالثدىالعناب

باللؤلؤواالسنانبالعقيقكالشفةوبالممادنباالشوالعذارجسبالر

بالبدرلوجهحمنحتلفةءوأشياأيضآبالمرحانالشفةتشبيهوخوقد
بالمقوبوالصدخبالحبةسلهوصيبالميلوالشعربالصبحوالفرق

العاجلمجقوالسرةوالثدىبالخروالريقوالنارءبالماوالوجنة

وتخيلهمادأتهمصاختالفعلىذلثافىءولشعراذلكغيىالي
البابهذافياالساليبأنواعلممكثيرصالشحريةالمقدمات

المشبهمنونحوهاالحروتجعلوبينالمجردالتشبيهبينةدافى

اماذلكوئصبهمشئهآالحبوبفومقابا4مشبهاالعادةئبه

باوصمافالمحنىيرشحأناماوفيصتحذفأواألدأةتبتىأن
محذوتبهمشفأالممدوحجحلص11واريخكلأوالحستأيدهفئ

معلوموعكسهامحهساوقلاالوصمافبلطائفشخأصاالداة
فاصعلىاماومدارهالبدنتلونوالجالبالحسنيلتضومما

واحدةصالةيدزماالولومامنماؤكبأورارةاطأوشدةالخلط

أوءالصفرافيالصفرةأوالدمفيالحرةأوالبلغفيالبياضاما
ءالطوارىاعاةسصمعبحسبهقىكبوماءالسودافىالسواد
المعرولىهوالمبحثوهذاجهةسدأوحببلأؤثهسكقرب

الطبتحقيقهوهوضمعبالسحنةالعامةوعندبااللوأناالظباعند
تناطالذىفهوالثالثوأماالبلغغلبوانالنمرةيلزموالثاق

محيمشفافالجلدأنمهالقوللوحاماالحهذهامعالىبه



انكالنارفعياطرارةهواالخالطاليهالباعثوأناتحته
مابيننحتلفةومحركاتهاالقلبوموضمحهاماالفتهصمعدتاشتدت

الىأوتدريجاأودفعةداخلىالىاماوغيرهاوفهرءوحياغضب

منيخصناوالذىالحكةبسطهوموضمعإليهماأضارجكذلك
المعشوقمنوالعشئألمحبةسلطانءاستيالأننقولأنهناذلك

والناموحىوالعظمةالقهرسملطانمنءااستيلأعظمصاشقاعلى
المحبةاتبصمنتبةصلءكااطبعضقالحتىالسلطافى

شروحتعلقأنبعضهموتاهـاحدنالالحشئمحبةاالحد
اذاءهوااليطفئهاصأنهاالبالثمعةهـالناببدنهكتعلقالعاشقا

ظهرالحرارةتحريكاتبصصماقررناهالىوجمعمداتقرر
النفلبهوخفقانمفاصعلهوارتعأدالعاشقلونأصفرارعلة

المطالحرارةطحمةالمنتجيفرحالموجىباالجآحاالستبشار

الخوفالشفقةلثمدةيعارضهاالونءوصحفاالحرةلتؤفىخارج
أوالحرارةالخادالموصوالباستفريقوسرعةواشمحسمن

ااثثمومننجأةالموتأوالمونلصفرةالمنتجداخلالىجذبها

وآماءياحامافمىالمعثوقحمرةوأماتغيريقعلمذيأمنامن
احمرارونتيجتهضارالىيحرارةمنهماباعثصلىخجل

وصعفاوماااللوان

إلثمابفىحتىمطلقاالمشرقالصافىاالحمرااللوانفأفضل

كالخيلوألحيوانوالشقيقوالمشموآكالوردوالمشروبكالحلل



ارصالأهاثاومنهذلكغيرالىواليافوتكالذهبالمحادن

واللموارعفرأنالذهبواالحامرءوالنساالخريحنياالحمران
ضوأماووالشفاهالوجناتقكانمامنهاليهمهايمونوأحمب
طعنافليسةبالحرالحرقةشمدةعنءالناشىوالدمعباالحمرالموت
االالالاكأاالمطالبمنأصهماأرادوامالنحمدليهم

منهخزجواالمبحثهذاقىالناستويضروقدوالصحوبةبالمثماق
51صذلثافبسببوخاضمواوالبيضالسمربينالتفصيلالى

واخرونجض11وقوممطلقآالسمربتفضيلئلظن2عريض

علىوحمتحموهذالونهعكسالىيميلعأنفكالوافصلوا
بداسهاماالميلأنالصصحودليلبالواالمزجةالطباخ

االضخاصإختالثاالختالفهلالولضمبحوالالنفعأوثهوة11

حينئذفالرومباتالمبزاجمعتدلىنجسبامافيهفالقولالثانيوأما
النأجودالروبمخمىفالحبشياتأنكاحأنضازالحجنحوفي

واماوبالعكسالبردزمناالغوارفىتختبئاالبدانةحرار
لمحروريئوالبيضأجودلمبرودينفالسودالمرضىلمجسب
سمعتلماأجودهذاعكسأنوعندياالنطاصقالكذالث

وأرقمزأصاعدامماألطفالحبشةأنوالصحيحالتعليلمن
معرضفبولكنهنمطلقآأونقهننلذثاحرارةوأعدلبمثرة

علىالحبموأماالطبيعياتفىذلكتحقيقوموضعالتغيير
أحكمتوأذاالتحمقبيلفنأميلالسمرالىدأنجهمالمصريين



عتالقلبخفقانأنعمتااللوانفراراعلةمنافررناة
باالعتذأرءالشعرالحجوفدالثأنذلكالزبممنالرويةاالجظحأو

الملوكالمحبيئومنوالمسالكالتئعبمنفيهوأكزواذلكعن

وأكثرعيثمأوأطيبهمباعاوأحلولحمطباعاالناسأحسنو
وأكثرجوعاصيوأفربهمفكرآوأدقهمشحرآوأرقمطيشآ

علىبالتوموأحضهمبذلكأولياطقيقةفىاذولوعأبالحبيب
كدآهاتحتىنىبالهمحبوبهمنقنعمننهماالرائكتالث
سالفوأقامالعفاففيدونهأصبحمنومنهمءبالشهداولحق
ذأتمابيئنجمحالعذأرخلعمنومنهمالسالفمقاممحبوبه
فهوديالةالىورجوحصيانةخولكنالعنقودوابنةإلعقود
ومتهماعتذرمحبوبهعلىفيهجنىواناختصعرالمجلسبهطالوان

رةصعومنالحبيبوجنةبهاوأخرجرةالمحظوالمذةبالراحنالمن
حبابسموالحبيباليوسماالجريالفيالنديمنجارىصمورةالى

ومنملكوفسادهدكهاىذلكبهفاففئحالعلىصاالءالما

فىيبالحبالىنزوعالمنووفعالسماععلىعشقمنالمحبين

حمىولحذاالمعاينةدونالوصحفبمجرديحبمنومنهمالترل
زوجالغيرالمرأةتنحتأنوسمواكهعليهتعالىالثهصلىالنبى
أفىآيعشقمنونهمالصحيحفىوالحديثاليهاينظركانهحتى
منومنهمبهفيهيماليرفهشالنومفىلمجبمنومنهمرا

ومنهمبالمثميعشقمنومنهمالشهوةوهورأسقيلبالمسيعشق



داعيةوالنظربجرةالحبيبخدمنأحترقنظرةأولنظرمن

سحمفهوباالجماحالمحرمالجاحاليدعاالحرقعوزنادالرق
ونبلالجفونسحرالعشقأطوارومنمذموموفعلمسموم
خجلوحمرةوجلصمفرةمنالعيانعندااللوانوتغيرالحيون

بينتفضيلوهناالييانوسحرايسانعقدمنذلكمعنىفيوما

الهصريوناليهيميلممااوهأالنهودذواتوالسودوالسمرالبيض

السرءوافشاالحيرةمنفيهاوماةالغيىأطوارهوهنالغالبفى
وتالفىواستعطافهالحبيبومغالطةناالمعدمعندامحمانوا

واالحتياليسائلالوفتاخلطواوارسائلوارسلافهوانحرغيظه

وقصرمحانيهاختالفاعلىفيهمماقيلهذلكوغيرالخيالىطيفعلى
وماعندهالعذولعقلىقلةوونصولهئمفقهوخضابوطولهالليل

وذمواريارةالوصملالىاالشارةوحنالفضولكزةمن
اجتماحضشدحتابوامالكلالكعيروالوأشىوانمامالرفيب

واغاثةمفىساوالععوالرضامنذلثامعنىفيومااالحباب

وماالجوىعلةءودواالمكينالحظموصملتاذاكينالمالعاشق
وغيرالمشوقالصبعلىالمعثعوقوتعنتالموىأهليقاسيه

كلءوالدطالجرعلىنيهالقابمقوصبرالهجرأتساممنذلك

وأنعباظضوعوبدوالمقلوبالفقهمنفيهوماالمحبوب

منوارضاالعاقراحةمنفيهماوهاواالمافىوالوعدالدموح
باراحءالماكاختالطاالرواحواختالطمطلوبأيسرالمحبوب



خصررقةمنمحناهفىوماالخيالهوحليفكالخاللابعود

االحبابطلبفىكابدهوبااكشيببااردفثمبيهوتالحبيب

العشقبهعوجوماحبيبذكرىوطيبالصعاباالصورمن
والتلويئالقلبوخفقانالهويعنالسلىبهوفصدءالدوامن

االحبةءازااختالفمنثافوماالمحبةوأسرارالمحبيناجآحعند
والمعافبةءالجزاولمجرالماللروالدالليلمجرأيفخأأحنوارهومن

نريهعلىوقذحبهمنماتمنالحشاقومناظلتىوالهجر

صطلوبهموتبايخهضروبهماختالفعلىغيهىوصكبيروفقيىغنى
حظىمنومنهمءالفناالىفاسدخهءاالماعيونخالستهمنومنهم

ومنهمبالفساقسموامنومنهمالفراقكاعىتجرحبمدبالتالق
ئالزمانعاندهمنومنهميهواهمنأذيةعلىهواهحهمن

ولمبالفسقعوقبمنومنهممحبوبهقشوركحتىمطلوبه
ومنهماالحبةسقوضالضقدالمحبةحلمنومنهمبالصثقيشتهر
منومنهمالوعداخالفعليوماتالعهدنقضعلىتماديمن

بهأناحمنومنهممودتهفىطهموشامحبتهفىالعثماقاشبه
بروإلضنىسكاجرحمنومنهمعقلهاذهبحتيفقلهالحب
أحوالعشاقواطواركثيرةنالشقبالجلةوءصناايدةمعلي

الفاضلعقدوقداالشارةبهاتحيطوالالعبارةالتنالهاغزيرة

ديوانفىالمغربحجلةاببناحمدالدينشهابالشيخاالديب

ييئفئفىباالكةالمعروفاالنطاصداودوالشيخالصبابة



الجلهذهمنجملةلابوابا3العشاأشواقبتفصيلاتالسو
رشيقةياتوحلطيفةوأضعارانيقةبعباشواتياالمذكووة

االطالةنحافةعنهابتاضرمستورةاالغيارعيوتمن

هنهايؤخذأرسالةهذهفائدةبهماتغأطرافهامنوذكرت
فعليهالتفصيلرامومنءقاالشواتماسءالدوالطلبالتراب

مصالمحبينوأفضلءاالمواأهلءلداالمصمخةبمظالعتمما
ونصوصالثهءلقارصاروحهوبذلافهسبيلاستشهدئ

بالثهأملىاعندمعروفةءإلثهدابفضائلطامحةوالسنةالكتاب

إلعجاشمنلهموماوالكواعب6رىالجوعشاقوأماتحالي
اشتهرتوممنونرةيستتصىوالىكنرةاليحجمجمعنهم

فيءالشحرابذكرواحتفلصريرتهالحمبفىوظهرتسيرته

اآلثاروحساناالخبارلىانكتبفيلهموروىاالضحار
عزةوصماحبتهكثيىبثينةوصماحبتهوجميلقيمىبئعروةفهم

حزامبنوعروةليلىوصاحبتهوالمجنونببنياحبتهووقيس
ارهةوذوهنفوصحاحبتهنببئالثهوعبدءعقرأؤصماحبته

علقمةبئالثهوعبدضوباحبتهوومالثهمحاحبتهو

احبتهووالمرقشزينبوصماحبتهونصيبحبيشوصاحبته

رياوكعبوصحاحبتهوالصمةرياوصاصبتهالحباببنوعتبةءأسما

ءثىأومحبوبهأصمأواسمهجهلعاشتيمنبمميالوصاحبته
أنهدوالعبادةبناكمنعهمنومنهمحقيقتهماصأوسيرتهمن



س1

حتىالمرادفيالزمانساعدهمنومنهمادهصسبهمحبومنيقضى
برالهمنومالقوأألبشرماسوىاالنطايروذكرأرادمابلغه
فمنوالثافيالمحنةمنلقواوماالجنةأحدهمانوعانوهو

لىالطيورالثااالولأصحنافخسةاالخيروهذاصكلفكيىوهو

الثالثاالزماناختالففيإلعشقأمورمنلهوغوماالحيويق
اراجالنباتيةاالتمسبينوالمعشوقيةالحاشقيةالقوةمنجرىما
االسرارمنبثماساالصارالخاناتأبيناراالصمنبثما

تلكمنواحفولكيةالفلواالخراماالجسامبينالمدمحشة

بطونبذكرهااللطولاالسواقؤيينفيذكرهتقصيلاالنولى
احرفينساناالماسوىدثمقأكاالشارةوستأقاالوراق

ءجزكلفىوالمحبةصمقالهوجودالقضيةوحاصثلابكالهذا

ءوزهاايياقةقدرعلىالعليمالعزيزبتقديرئناتالءأجزأمن
الشرحماقبحهمنمماوالقبيحالشرحماحسنهمنمماوالحسنالطاقة

التوفبقوبالثه

الزالندبهرفىمبحث

اباأقىعربااكارأنجعلناهفءانشاانعثصأناهناناتحاليقال

الحسنةزوجهاالىالمتحببةوصوبعرجمعالمربالمجننابال
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واجهـثنالزاشقعوعباسوقادابنروجهااشقةالهدالمبىقالالبحل

الملقةالعروبوعنهواحدسنفيابااقىعأشقونالنوازواجهن

الدنيامناليحببوسملهواعليهالثهاإلنيوقالروجها
والذءهاالأجلمنانمماعلىحجةوالحديثءوالنساالطيب

الثهصحلىوالحجمالعربوسيدالنسمأشرتماأحبحيثءالنم
الثهلهأفقهـدالطيبأمابالهندضاصمةةجلىوطماوسملهواعليه
وجههالثهعلىكرمقالعباسابئبالهندقالالجنةمنآدممع

الجنةرجمنضجرهافعلئ3ابهاهبطاطندأرضرمجااطيب
عساكروابنبعث11فىوالبيهتىحهووالحابمجريرابناخرجه
الجنةمنأعوادأربعةومعهاطندبارحنىادمهبطءعطاوعن
بالهندادمؤلدىالولفالناسبهايتطيبالتىههتو

بالهندفنبتفبثهالجنةورقمنوقبضةاالسودالحجرمعهوؤل

أنتفيدجمةثاراالبابوفىعابمأبابناخرجهالطيبشجر

فئأاالهاندطنوضعفقدءإالفوأماالطيبة3اروبالهند
باعتبارأقسامالمعشوقاتااستخرجوانهموذلكئقابياناظورائفأ

أشحارامقحكلونظموانةالمتلىوالحيثياتالمتنوعةالجهات
لالبصاوؤهةفاوجدوهاضكريبةمضامينفيهوأبدعوامجيبة

الجامدةطئيعتهتذوبالخلىراهااننظارلالمسارحواخرعوما
أقساممفءعىيوجدوقدالخامدةنارهتشعلالعاذلأو

ذكرهاالهاندمبلغبلغوهمالكخهمالعربجاتمستخرمنانالنسو



الفرجأبوقالوقالحالنفوائدفيالوشاحفىكتاباليوطى
فدالتيالسنالحديثةوعبالءالزسامنءالنساكتابفى

عنهتسألهافىكلالصدقطباعهاومنظهرأىثديهاكعب

ارجالهنالخافةوعدمءالتسزوالحياوفاةعانتهلمامانكالوقلة

ونلىرريهانهدالتىوأيضاالمفافيوتسمىالناهدومهن

وتظهراالستتاربعضفقستزشبابهابعدمليتولماستدارأي
وهطرالىهنومنهاذلثايتأملأنوتحبمحاسنهابععنى

عنهافيحدثثديهاوضظمخلقهااستكلىفدالتىشبائأخلئةالى
ويقالغدتهافتشتدمهاعيحذبوألفاصلهاوتحلىوأدبدالل

االشاعرتالمحصرةأيضايهان

ازارها1غمتهامنينحلاعصارهادنافدأومعصرة
ثدياهاتهيأقدالتىالشبابالمتوسطةوالحانسومنهن

ودالدبغنجصنهامحاوتبديوممطقهامشيتهاوتحسنلالنكسار
هنهفىوومالعبتهمالرحالمفاكهةاليهاءاالشاوأحب
والالشبابالمتناهيةومنهنوهستحكمضهاالثهوةقويةالحال

انتهىالاالقىفىالمطاولةويعجبهالدباضعةمنهاأشعىثبئ

بالنسبةالمرأةنببامنتفزالتهمفىالصثقيذكرونواالهاند

الشهوةغلبةالمعجمةبفمالغمة1
3
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االالتجحدينهمفيالمرأةانوسببهالحربخالفالرجلالى
فاالولىماتواذاالزوجلمجياةمنوطتهاعيصعظواحدزوخأ

الخهوالمرأةموتالمجرقونفانهـممحهنفسهاتحرقأندينهمفى
ستالىنمبةستىيسصونهاالنارعلىوجهانىمعنفسهاتعرض
النسبةءوياالعفافوهوأللفوقانيةوتشديدلةالمالسينبفتح

منالعشقاظهارفىاستبعادوالفارسكاهلساكنةعند

بيوسفالعزيزأةاصيغرامالعظيمآنالفىيأماشالمرأةنبجا
يمونفتارةالهيوضعوالمرأةءالمربينوالعشقالسالمعليه
االطىالوضعلوحظواذاأحدهالمنيمونوتارةالطرفينمن

وافقواالهندوأهلمعشوقعاشقوالرجلاشقةمعشوقةفالمرأة

باالماردتغزلحمفانوالركالفرسصفالفءبالنساالتغزلئالحرب
حيثلظالمونانهمولعمرالمحبةاغزالحمفىالمرأةذكرمنوالفقط

لوطقومفىوتعالىسبحانهلموضممهكاظغيرفىالشىيضعون

سجيلمنحجارةعليهموأمطرناسافلهايهاجعلضاعاناأصىءحافما
وفدعقدببعيدالظالمينمنوماربكعندصسومةمنضود

الغلمانقعشالذكرفىالثالثالباباالسواقيينفئئاالنطاص

هذاأصملهانوقالانالنسوعنالذكووالىعدلىمنوأحوال

دوانالهالىبهفأخرجهمالشيطانلهمزينهلوطقومفىنشأ
بعضونقلهوماجوجيأجوجمنذلكأصملانبعضهموحكل

فىمفسدونوماجوجيأجوجانوجلعزفولهفيالمفسرين
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ارجروالرخمنيفةومحةشريفةنفسذىعلىصفيجباالرض

منهاتعالىالثهالىالمالئكةضجتالتىاظبيئةالفعلةهذهعن

مطلقماالضوويحرمهفلذلثاكالنظرذلكالىالموصملةالمادةوصم
الملوكأوالدالتجالسواعنهاثهرضيأنسعناظطيبوأخرج

وحرضىالعواتقالجوارىالىتشتاقالمااليهمتثشاقاالنفسنظ

المعنىكعيرةهذاثارئواالمجالستهمعدبمعلىوالعورىالنضي
ارمانهذامنالشانبهذاالمتصقيئفيقالمندرودثه

ببحيدمنبملوطفوماحقيقةرطتكونوافوملمفان
وصحديدجهلمموزدمنعلىينتظروفيالخسففيوانهم
بوعيدربميضقدمألمحنأبموالصيأهاليقولون
غيرحميدالفسئىصراطألنافسننغفددلكثمفقالوا
ورودشرالحثمقذافاوردنابهمعثقنامنالذكرانبهأتينا
رشيدغيرذاكفىيتابعممنأحقالعذأببتضحيففأنغ
وعيدبصدقلقيناهبماقدأنذرتبمرسلبموأنغفقالوا
غيرمزيدالهونعذابنذوقفكناعلينافضللمفا

بعيدغيرالنارفيولمجمحناصموصحلملذةكاعناقدذاق
ماالحمنيتبعهجماالبابهذاشمملاالثطايرننمشم
والعشتهاطوىاستلصفيمناالولأقسامثالثةفىمنقعمما

اسمهعرففيمناالولنوعانوهورمسهأسمهحتىنفسه

االصفهافيالفقيهداودبنرسمهممحمدالعشاقفيواشهر
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نخلبئعدالديئثهيىوالقاضىالصيدالفحدوصماحبه

وأحمدبنغريبةيةءمحهولهاةملكاقالمظفرىاحبهو

عرووصاحبهالشيبافىعلىبنومدركأسموصماحبهعيب
فيالموتالىوكانصالهجهلمنوالعافىالنصرافىيوحناابن

وصماحبهالوراقصمعيدبنهمالنصارىعئاقوفيهمماكهالحب
غالعشقبحمصىمؤدبآوكانالدورىوابنالنصمرافىعيمعى

همايدرولمحالهالصئمقفياشتهرمنالثانيوالقعممبهطف

غالمايهوىبغدادكانضيخومنهمغاليهوىتاجركانمنهم
حتىلهمجبتهوازدادتغاليميهـوىكانبأفريقيةرجلومنهم

حتىالمرادفىارمانساعدهمنالئاكوالضمالحالأستغرفه
ومنهمبجفدادجنديأغالماهويصوفيرجلمنهمأرادمابلغه

مؤدبومضهمنسيماسمهغالماحمويوكانورالمشمالبحزى
الديئمهذبالشيخومنهمالمجنوزيالديئلبدرجميالأخاىص
انتعىجميالكانلهعبدآهوىشيعيماوكانبلعمىالطرامنيرابئ

فهمواالصلوالتركىلمفرمقلدونباالماردالتفؤليئوالحرب

فالاالماندوأماءبالنساالتحدثالتغزلمحنينمءبالنساالتفزد
النائكازوجلسانمفىويقولولثقطعآباالماردالتغزليعرفون

بيةبالعرمحيحمعناهماأنالحجيبةأالقفافاتومنالنائكةوجةزوال
هنرمنهمالمعأخرونخصولكنالجممىبيةبالعرالنيكممانايضا



بحعقهردبالجاححدنظمانفاهذاعرففيبالفواحشاللفظة

اصيأقكدواأورجلئ2لعشقافيهمظهراذاأنمكانواعالهندح
بالتهزيةأهلعلى

ونحاطباتهاسشئافسمةفىمبحث

وبالرويابالعأوجهأربحةعليالحثقفسمواأنهمأعم
بستانفىحجلةأبابنوعاقداالصلوبرويةالتصويوبرويه

بالسمعالطشقانوقالالماحعلىعشئمنذكرفىباباالسلطان
ويؤيدهالذرعالمفيسابقوتارفالمحبوبوبينبينهعةلجا

فامجندهجنوداحاالرووسلملهواعليهتعالىالثهصملىقوله
التجدكلةالمشاوعلىايختلفمنهاتحاكرومااشلفنهاتحارف
اعموطذاالصفاتبعضفىاتفاقوبينمماااليتحاباناثنين

أحبنيمافقالىيحبكأنهالبغضأهلمنرجلوصفحينبقراط
أوالجنديكفولأحسنوماأخالفهبعضفىوافقتهوقداال
رىلصبىمالمحسنعبد

عذببانهالمذاققبللهالضميرشهدفمباب
رببافالحياتفبللصهظدثهكشهادتي

بشارنولىومنه

أحياناالحينفبلتصثقواالذنعاشقةالحىلبحضأذققوميا
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المنامفىرأتانهازليخاعنيممامثلباروياوالمشق
ازادقالوفيهبهفهامتالسالمعليه

حفظهقدالعالتعلىفلبىفباتدجىالنوآجنحفىأوالرأيته
اليقظهمنخرالىكرىأنعمتسنةالفوزئعظيموجدتلما

آزادفيهقالبالتصويركاوالعشق

لهوالمهيمنألثهمنوأرجوفاقتصوياالثلبذاترأيت

أرأصحلهانالحالنحيفيهونبثقلهالمستهامفلذابلقد
وأماواقثيلبيينالتالىاللمجتاجاالصحلبرويةوالحشق

للمحبوبةالمحبلةغىفسبمةالحشقنحاطباتفيالمقوالت

الصاحبةومقولةكسوبالحيصاحبةالمحبومقولةوبالعس

أوعتاهاأةاصاحداهالمجونأنذيهاوالتزمواللصاحبة

وأتصدقالماثلحالىعلىأمثلتهاأعرضانالمقامبهذاوالمناسب
قوليمحبوبةالمحبمتولةنالسائلالمدادعكئحينةبجواهر

الرضىالشريف

عاكصىالقلبأناليومليهنكخائلهفيؤممأالبانفلبيةيا

الباصاالمدمعيرويكوليمىلثاربهمبذولعضدكءالما
حاصالفضلوكانءاللقايومملحمنالرئممافيلحاظكحالكى

وأحالكقليفيكأصفالهراموإللقليالسلىأنت
ماكصيلقدأبعدتبالعراقمنسمبذيورأميهأصثابسهم
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االمثلةوغالبهاقصيوارادوقولالقصيدةاحرالى

بةالمطلو

هالكابنةياالمملوكعلىفعطقأمطالكبطولأشجاقطالىلقد

جمالكبديعماالئاالناىلعلهالدالليأوجالبدرفيأرى
كالكلمجقنقصاقلتكيلفانهضعأبدرتالالثمكنم

ايفأتصيدةوهوالعبدهذاوتولي

ؤعاكالثهعينأنتوحيمامغناكأينفتنتنىياغادة

محياكمنمضنيتداوينفهلمحتضرآباتففؤادينيتنيأض
اكصىللعشاقالدالئلأجلىلظىالقلوبفيليورىلىاطان

يهواكبعدوفؤادىشهادةمتحلىأيديكمنمتانعساى

مثوالثالغاوينحرممننيتأدأبدآماجنىمحبامنكبحدتأ

تهوأكواالمالكوالجناالنسبمبتاخعشتىوماعشقتاق

نداماكمنقدئمأصمئأألستنخلرآلمعينيكمنبحتيجودى
وأهناكتقبيسالألذكماكرماالمىبتقبيلوعاضديني

االرحاققوليمحبالمحبوبةمقولةومنتجمامهاالقصيدة

أناوالرالغيعمانأنتالدونمقالتالحيلماعلرقت
زاداوفول

الناديحلىوأخيأباخشىفانتبهمحبكاتفضحنىقالت

فزاديمنعتدبيرعنوجمزتماخبحفنناظرففسترت



الفارضابئقوللمصاحبةالمحبمقولةومن

طفاديتهالةبريسطجئتنىحبيبىنسعدأختيا

تعرفىمالموعرفتتنظريلمماونظرتتسصيمالمفسمعت
راداوقولى

يسلينيءشيعلىتقدريئهلهتشجينيءالورقانوحةاحارة

تبالعرانبندقوللمحبالصاحبةمقولةمن

لىالخرساالمرزيافى

المطامعءبدامتليلىمحاسنؤىأنتطمعالحىءنساتقول
ررامحباهـحلهرتهاوماسواهابهاؤىبحينليلىىقىكيف

التهايقولىللمحبوبةالصاحبةمقولةومن

لحافقلنوجدافالمتنيبحتفد

يبمولميلؤمفمألتعذليه
سرائرهضفتقلبهصا

متالكتمغيرضاتفيكاءوالشى
جمدطفيلالسسيدقوللمحصاحبةالمحبوبةمقولةنوم

ايالبلجر

البالرخخليحاظأراهصشلجارتهاقالتفادةبمهجتى
الحالهأسحفىالقتلهاق1بتىمثرحولأوانيحوحلى

والصفةوالعليةالغرنةءالرابفمالمشربةل



ازادقوللمصاحبةالصاحبةمقولةمن

اظفراتنخبةسليمماجطيتدويرناءئانسافتاةقالت

ينظراتالحظيوماليومجلوسهاعلالىكمثىفأتين

الغزالنسربمنعدةوجلوةالنسوانأقسامفيهبص

ماجامعبععريفوعرفهرائيقممارادصسهيوفد
ءالظركأفراعبهاتهتزواقواالءأالدباعيونتقربهاأمثلةواتبت
منهاوقليلنحزعاتهمنمحانجااكثرتمسهالىنسبهاالتىواالمثلة

لالذواقالتىالحالوةنسبحامالثهفدرةومناالهاندأشحاومن

التحصلالحندانلفىالنسوانأفسامعلىالمثتملةاألشعارمن
نقلأنوظاهرالمسانخصوصيةاالمنشأهوماالعربلسانفى

الطافةاغاإلبممريةالطاقةعنضارجلسانالىلسانعنصميةالخصو

والطالحباعتبارالصالحتقسيمتقاسيمهمفنالعميةالتواعدبيان
التلتفتالتىفمىالصالحةأماوطالحةصحالحةقسمينعلىفالمرأة

أىعنروىاروجءوأسترضاءالحيالوازمهاوهنزوجهاالياال

المؤمناستفادماقالانه3رلهواعليهالثهصملىالنيعنامامة
وانأطاعتههاأصىانصالحةزوجةمنلهخيراالثهتقوىبحد

نفسهفيعنهانصحتهغابوانابرتهعليهاأفعموانسرتهالهانظر
يمرفهاأخركثيرةوآثارأخبارالباوفيماجةابنأخرجهوماله



تحتالقيمءىاصبنتالربابوكانتالحديثفنيعرفن

االشرافأستثهدخطبهافماوسلمعليهالثهصلىالنبىسبطالحسين
رسولبعداحرحمولىالبهوننواللهوتالتنأبتتريشهن

تحاليالثهرضىالحسينبعدوعاضتوسملهواعليهالثهصملىألته
تعالىالثهرحمهامحداحزناماتتأنالىسقفيظلهالمسنةعنه
االعشىقولالثعرفيأمثلحهاومن

الىمحلدونهااالالشمسقىولمجملعلىؤكبولمميالتمشلم

ازادوقول

االجمفيايثبااجتمعتكانهاأبداظلهامندهمثتظبيةب
وهالصالححليةعنعاريةيمونالتىفميالطالحةوأما

مسمغولةقكونالتىفالبيتيةوصوقيةبيتيةفسمينكلى

بهونالتىهيوالسوتيةطاحرنةالفسقيهنولمزوجهابضير
المادكالرقاصماتلسبمدارمحاشرتهاعلىويموفحرفةاالالفسق

الختفيهاحدامنأقسامثالثةعلىالبيتيةثموالبساظات

ازادأحدكقولينقهااليعلمكأا
وفودجهغتضحهالتىوعفيفهتلوحلفاجرةسحقا

الدرفىنحاساكامنايحيمظاهرعفاففىخنىفسق

ظهرقلياللكنهفسقهاتخنيالتهوهىالمتسترةوثانيتهن
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1والدةوالمعلنةكقولالختفيةبينالوسطيوهىباالمارات

اسراكتميل11رأيتفافيزيارقالظالبماذأجنقبقى
يسرلمجموبالضيظملموبالمحيلينرلمبالبدرمالوكانمنكوبب

الثهعبيدفيالدفيزينوقول

اكهالستاقةعنىاليكهامحفىلجافىقدياعاذال

مهتكهاوحدىومىالورىمعتعففهاااليعجبنيوليعى
الحاذلىعذلمنيفهمقليلفسقهاوظهورظاهرتسرها

ازادوفولي

حبيسوفؤادهاعندالمحببهوالتبمنتحلقهاعفب

مغناطيسيقيمالجدىوالىنحوهفتثبتمقملتهاوتدور

انالمغناطيسيجذبالمغناطيسانتعالىقدرتهبداخومن
االخرىمامنواحدةتجذبصمتساويتينمنهالقطعتانكانت

هذامنعوأبطالصغيرةإلىكبرةتجذبمتخالفتبنكانتاوان
الجدىالىمائلةصبيعتهأنيناالصمنوأبدعالحديدلمجذبانه

كيففدرتهجلتمنالمطفانظرالقطبمنافروهوكوكب

جرمذلكسفلىوالمغناطيعيىعلوالجدىفانبينهماالمعاملهصمنع

حجااليئااالجغربءخلفامنبالثهالمستكنىتمم9

والدةانوالظاهرزيدونبابنمشفوفةوكاشأبيهاقضلبعد
رةالمتسشأنمنالمذكورقولهالكنمعلثةكانت



السماعفالاليءالغبرأمنفاصملةوبينعماظماقجعموهذاورافي
ومصدرايالنللممنشأبينمماتعالىالثهخلقهانسبةأىندوى

يظهرههناوهنالظاهرفىبينعماالمناسبةعدموجودمعيهيمان

أنالينبنىمعذورفهوفبيحشذاعشقانمناواحدأأن
حبةللهعلةهيخفيةنسبةهابيضخلقسبحانهالثهالنالئميلومه

الحسنءالحكمابحضتالمادراكهامومنعنتاصروالمقلى

ومااظاصمةاسوىبعلةءباقالجذبهاليحدلروحاقهغناطيس
البغداديااكهاقالأحسن

اختيارىوغلشقوقىعليلثكنوحسنمنأبصرتح
فسقهاكقولتعلنالتىهىالمعلنةوثالثتهنازادذكره

بعضهم

نهبامقشمالماصرتواعرضحتضالصاودكلماكانتكو

يتهدماأنالورادكثراذابناوهتأمفاالحوضيلبثولن

رياشجرساسهاأةاصفىملكعطاالصاحبوقول

واحدءبماتستىاضهالونسيمهاوطيبياحبذاضجر

مليحتياظازنابنوفولى

يعرفهيلقاهمنكلمبذلبمهجتهسمحعنياقلبتسل

يحطممبنسيمأىوالغصنينهلهوافاهصمدأيءكالما
االحنفابئالعباسوقول

بالعاهدهدنالهلستوتقولزيارقيوتسزيثتلومكتبت



غيرجوامدالخديئعلىتجرىمنهلةومدامىأجبتها

حاسدواشواللمقاليحدثتلملرأصبهرعلمياقرم

واحدطعامعلىالتصبرونفوجدتمجربتبملكنني
علىكبمدارهاانسبقوقدواحدقعمماالوالسوقيهأ
المالالىكعسباشارةوصمفهافييمونأنبدفالبالفسئالمال

ءحسناأةاصىالىكتبءالبخالبعضاتماحبمأهيلتهاومن
تكادينارآاليابعثاليهمجتبتالمنامفىخيالكالىابحثى
تالمنلوصاليقظةفيبنفهمى

ذهبمنيالشبيبةوعصروصملهااليدعتنيوخود

بالذهبينطلىبلىفقالتالينطلىصعييكقلت
هندىشعرمنوهوازادوقول

تفينىالشناعةهجعنهيوماخليحةالشنيعاالصيعلىأصحرت
المزيناةكفصيأصبحتلقداظناأولمطبينالمالتدورلكسب

إلسنباعتبارالتقسمفىمبحث

خارجتاناآليسةوالشائبةأصمالالثبابأؤفيهايظهرلموالتى
ثالثةعلىالمرأةقالوالماشرةقابلتينليستاالنهماالمبحثعن

عبوالالشبابأؤنيهايظهرإلتىالصغيرةاالولىأتسام
احداهماقسمينعلىوهيهذهالفرجأبعنالسيولمحطنقلهاالتى



تدريوالالتعرفهلكنالشبابأفىنيهايظهرالتيهيالغانلة
نواسأبكقولابحشقما

والتدرىنواليهقىمننتقتليضةصبعينؤنووفتانة

المتنيوقول

تتقلىالذىدجمهانتدرلملمجفونهاديسفكتالتىان
ازادوفول

إلنحمانشقائقفورحسبتهمحفهاالفؤادمكوىسمت

بعضهمكقولالحسنفىالمترفبةمغنأقسامويغافلة
نورأحسنهاقصفىيدفيقرفىالمومأطلتلعذولىفل

ازادوقولإ

طلعتهايزدادمتصال1وحسنمودتهافيأنحلتنيغادةب
خجالوقدأالساعةانقضتاحليتهاتصويىفىالمصورسعى

ازادكقولالمتزينةالفيرومنهن

الضرمفيالغيظوممنفأصمبضاجارءبالحناأميمةأتت
بدبمطاهرآفأألوثؤادممهءالحناورقأرىقالت

وفوله

طائل4ماداطلىانوتزعمالنقاغادةيينهافئعنتنفر

المصورماصووفبعداالتصالهعلىيزدادحسهاانالمحنى1

المصورالجلهلخجلحالهعلىالتصويروبتىحسئأازدادتحليتها
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االناملتصفرمنهادويهيةبهأتواالءالحناتخيلت

المتنبىكقولالجاععنالنافرةومنهن
اذأطلبامطلوبمذلثاوعزحلتهاماعتئتطهح4بيضا
مقرباالطرفاهويشعاضهاتابضةييههكفالثممسكانها

وفوله

ضنفالمالوحشيةلوحشيةاسجفاءرأوغادةلجنية
والخصرواودفافهاوالحلىصوافتجاذبتنفرةعرخهامور

محزةفلحذألجنيةأراداالولالبيتشرحفيالواحديقال
الجنتجعلتهشىمدحئبالغتاذوالعرباالستفهام
بنصفينكاداذاالسرحانبوالسجفءالغيدأمشلوالغادة

يكونزأنويجوكاالولاستفهايمونأنوزحثيةلولهوقو

لوحثيةهوبللغادةواللجنيةليسقاليكانهلنفسهجوابم

لوحشيةماالفقالنفسهمضكرآعلىرجعثموحشيةلظبيةأي
عليهاالنالنسيةرخاغاءرالذيالسجفانيصنيشنف
ورجمهالثافيإلبيتومحنىعليهاالمعنفوالوحشيةضنوفآ
الرصالىرويةمنصادثةنفرةأصحابتهاأىوعرتهاطبعانافرةأى
وطوتعنقهاولوتالتنغرغايةفتنفرتنفردانفاجتمحتاياها

اردفوعاقءأاللتواعنفنعهالعنقلثقلهالحلهفماقهاصخ

والسوالفبينمماالتجاذبلحصلهءاالنطواعنومنصهاظصرلعظهه

قائلوفولخقالهفحةوسالفةجمع



اتساقحسنزانهودراجحقماقفوتهنعدور

الحقاقهذىمنالحلىذاأهرأوهاذااظروناقول

العناقمنالحبيبمغسوىعيبلهننواهدكدحد
وتحرفهالشبابأثرفيهايظمرالتىالخبيرةوثانيتهما

آزادوالمفدكةكقولالناهدالفرجأبوويعماها
راغبالسفرجلفىىيصىهذاالحاىاففىنينظرنهدت

وفولهأ

العينفريربحسنهماوعدتالحىناهدةالعديينالينظرت

النجدفيأليكرماوهديتنيمحاسنيزدتأنتالهاقالت
فيهاويظهرالشبابتبلغالتىوالمتوسطةوالثانية

يخهاهتساويينءوالحياالحشقويمونءحيازكتمهلكضهاالعشق

فيهاواالدبالدالليالفيعالسيوطىنقلهاالتىالمعحرةو

كقولالممرمنالثانيةإلعثرةوسعدفيتحدثالمرتبةوهذ
قيسهافىيةألحاصليلى

كاكاناوفدكنتاالحالةفىالمجنونيمنلم
كماناذبتقدواقيالهوىبسرباحكنهل

شعرهنازادئوقول

البيننحوالمناحوحياوهاغراههاألوصالاليسعادييماعو

بسلسلتينبموثقةرفقأالتخفروالحوىبينألقيتهى
سطةالمتوحدتتجاوزعنهالالشابةوهىكبيرةالالثالثة



كقولهلىالسيوتقدشنكنالتىالعانسوءالحياعثمقهايغلب

وقالتاالبوابوغلقتنفمهعنبيتهافيهوالتىوراودتهتحالمط

القيرواقوفوللكهيمت

بسلسالىساساالأمزجنثعوانوريقتهاسىكامنبتليلةع
واليبالثغرثفرهاكانمااشفهاصىعنيالتحتمىتبيت

خراالوفول

عيونمهايوشلةوعلىصاطاعنباثمارةوسألتها
إلنونعنهوزالاطواناالالحوىمامجداوقالتفتنفس

المعزابنوقال

فوادوااليلنمامةفالثمستواصلهمنبلبلاالالتلق

ازادوزولى

شريثهالمبيتكعلهماسوىيمنولمألمحبسعادمعبانت
الديكاالالبينماضكرابلتقاالديلثياحسمعتاذالححتى

أيضاونولهإ

ارتياحفىمتيمهاوباتتليالالجزعمهاةلقدلقيت

الصباحطبيمتهاممصباجحالتالصبحءضوولماالح
أةاصمحبهافعيبيتالتىكيةالثامقسمةتقسيمولهم
احداهافعممينعلىواليهوتثمكوبالحالماتفتنفرسأخرى
هاأولننوعلىوصبركايةالثتظهرالتىصارامزة
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انهالىءهضديشعرمنآذادلمىبهةزوالارامزة

المقةبكتنيءجاللهوالحدفاخرسحرالباممفىاتيتيئ

الشفةحلجناعمتنىأموالكفالطرفاالأعمماكنت
عينيهاواشوقبلتاخريأةاصخبتانكاشارةلهتتهوذ

شائحةاتااليماهذهمثلىولماكانتضفتيكءالخمملها
وانالمسايرالىارصعولبمجردصاثمويةاطعءادبافىمستدملة
لسانهاعلىأيفئأوتولهبهرأكراصءاالجماكان

مؤسسعهدءايفاالمطوملتنلبيةنمثاطمباحاقاتيت

مقدسالجسيمءجزفصيرتهيوجدمثلهأينوشاحالبست
بقالئدهادركوانشقشأةأصضممتانكاشمارةتخاطبه

لمحانماعالطقوكمذاعدكأومب

فبيهاورعابارعاماابراياابينسيدىتكوجب

فيهاالخيطقالدةلبستصمباحاعصبخارقاتيت

هندىشعرقوهوازادكقودفعالالرامزةواخراهما

باناقدالعيشرغيدفىطرمحاريقتهاخمرففاةسقتهلقد

أتامالخمورصليدفمتحليلتهمثوىالىوجاعصبحا

كقوصهاحةصريةالشتظثرالىوممهالمصرحةمانيتوثا
دسانهاعلطازاد

مبيتناالصباحالحاذااتيت
اظرائدبعضألليلطولوصاحبت



زينةالصدرفىزادتكقدأنتنا

لمألئدالفنقوشمنالحتفالئد

شعرحصندىأيسضأمنلسانهااءوفوله

بيانلمجسنأبينهالىرائقمملشفتيكفيماألح
االحيانعلىفييرطكيالتدللذاتضفتيكعلىختمت

انتقسيمينأقسامفيالثاكيةقسصيضربتاذاانكواعم
يتفرحتيةاالاالقسامكذلكاحرأقساممنهمجصلالسابقيئ

عهاأنصلحتىالدماخيساعدقوالكثيرةأتسامبمابضر
الرامزةالغافلةبيهنالمشكلةاالقسامومنأمثلتهاوأذكر

رالتوجيهبالرمزيةالعثيممنهاتصدرفكيفصالشعورعديمالغها

ازادالعاقلةكقولىمنصحدرلويةشيمونالنعاعقولحاان
هنديشعرمنوهو

حباصىفقالتمكومابالظفررهصمثيةالعاصيالمهاةرأت

العبااعطنيهفداوكروحىطبيعتىتبتيههاللىهذا

درهجرصتوهذهأخرىاةاصيمعبأتالزوجانتعني
تدرلموإلغافلةألىءجافلماوأالمتناعالتدللحالةيالظفرئ

منطلبتهسنهالصغرهالالحسبتهبلالظفرجرحالصدرفىنا

ءتجيالتىالمضطربةمقصمةتقسيمولحماللعبالجلاروج
بعفهمكقولىالشوقفيكالالمحبالى



سحرتنىوقالتزارتموعدال

قدجفاجفنىوالكرى1حليىسوسفو
واشمالنيأخمصيحجلىوفبل

أذقعلىيدوفيالقرطوباتوشا
جريروقولإ

بسالمفارجيالزيارةوقتذأىوليحالفؤادائدةطرفتك
جريرعنمعتذرآازادوقال

نسفيهءالحسناالمطلهاليمونوقتهاممنعلىيإق
فنونويجنونتعذلوهالفردهاالفؤادالدةصطرفته

فىءتجىالتىالمنهرةاالولىفسمينعلىالمضطربةثم

بعضهمالنهاركقولفىدخلاذاأنهرمنالمحبأليالنهار
ذيالتسحبالنهارقىوأتتورليالفألوتفئأنوعدت

ليالالثمسؤىوهلصعدئكيفالوعدقالتهالصحدفمشنيقلت
بححهوتول

كالثموسحوركواعببينتتهادىأقبلتقدوفتاة

العروسشيمونهذىمشلتبدتلمالمهندسىقلت

ةاشاكالفتاةانعلىقرينةبالشموسالكواعبتثصبيه

ازادوقولمهرة

صديثمااليهأسرأذنهعلىودويوتصاطلىوسوس1

ءثهإعلوحثه
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صكرانخرالكرىمنوالصبعنايةلىالصبني9مهاةفدمت
يانومان3فهبءذكاطلعتأالقالتنائمارأتنيالم

منالمحبالىالليلىئءتجىالتىوالطارقةواليانية

قيالطارفةاالولىفعمانواالالليلئاالتياثطوهوالطروق

الحجاجأختزينبفىافيرىعبدالثهفيدكقولهالمظمالمحيل
الثقنييوسفأبن

خفراتنسوةفيزينببهاذهشتنهممانبطنصتضوح

3الكفراتمنرياهتطلعساصلعالحندمجمرمنأتله
ىالعاصيالغزىالبدرىالطيبأبلوض

العجرمنبلجقبلآالطرفتنا
النشرطيبةاالردانمحطرة

مطارففىالمنىءشاكاتءوجا

السحرمنأدقأدناهاالحسنمن

كاخهابمرآءصفرأفعاطيها
البدرفىالشمساذاجليممقكأسفا

والعمكمسالمحبوبةالمهاة1

الجوهركلةلظالنوممنءاالنتباوهوالهبمنأصهبال
بالغديختصالفنومانرجكوالكقلالئومالكميريانومانيقالى

الظدآلوهالجمعكفرة3



أننافرحناضحمامازجتها

والخرممامةالضءمامنلميطان

حسامهالصباحكفنضىأنالي
الففلئعنقاالداصواسفو

صهاأزهرماكانلمةفيالب

القدرلمةليىنمموأذكرتيئدل

مايشرضماالقوليثخملمالممظلمايلأانتقرروقد

اصحابامويممانماتبينهماصطاجواواالهاندمتممرآبكونه
ولمجرتهانارآضلحهايمطرجمطرمحبهاكاعنالنائيةلصرأةعدو
رةنانيطالبماإلصصذاهلىاالهاندوأسسنهارآوليال

آزادوذولباهرةينءماءو

ءالظمافييلالجاةءمامحسبتهالياةولقدأتتى

ءبالمافئفتنطاللهيبأنتتعانقاأردتاذتبعمقالت
ماجةافيحديثوفالمقمرالائالطارفةنيهوالثا

يهفرثاقىأنقلىبفغثأتهاصىظاهرمنرجالانعباسابنعن

ماحملكفقمالىلهذلكفذكروسملهواعليهتعاالثهصملىالنبى
أملكفماقمرافيصجليهابيارأيتالثهيارسولقالذلكعلى

وسمعليهالثهلىالثهرسولىفضحكعليهاوقعتاننضعى
الطروقذكرالحديثفىوليسيمفرحتىاليقربهاأنهوأسي
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قيإلثقولالبابلمةأوهنمالمناسبةههناذكراغالكن
الدممامينيالدينبدر

مقلتىفقرتليكالبدرأتتليلةف

لمجالتىصذىفكلتخميابدرأالتالت

الفطانةمننوعاتعملالتىالنهاطنةمقسمهتقسيمولهيم
كاقوالالنعاحاخةنوعينيوهبوبهااشسبهةبامحامالصهافى

عديهالثهصملىاللهرسولنهاتالىءالثهرضىعائشةحديثفى

غضىعكواذاكنتراصيةعنىبمتاذاعلمالافيرصللهوا

تقوليننكفاعزراضحيةضتاذايمفاقالذلكتعرفأينمنفقلت

القاتغضيعاىكنتواذاوسلمعليهالثهلىحدوربال
اسمكاالرأماالثهيارسولوالثهلأقلمتتالتيمابراكلورب
أنتأةالصرجلومآلالطرفينفطانةوفيهالثيشاتجهأخر

3خاالبذلكمنهربذىاالنهروأنتفتالتالدنيابسعان

المحبوبنجبحضهموقول
وبالدالنبالجداليناظرداللذافقجهآبهبليت

الوصحالىعن1النبىفهىفقالحاوواوصحلوصالهطلبت

وسملهواعليهالثهصحلىيالضماروىالىتميحصه9
أياماأويومناليفطرأنوهوالصومفيأوصحالضننهىأنه

الهجرضحدالىالوصعلىالفقيهالمليحوحمله



مضمئأازىالشيرمؤمندوفول

كاسفهاالشمسنيةفارأيت

منكفلالتدويفلكعبدعال

لبلوفأجابتنينمتها
زحلعنالثمصىأسوقبانحطاطلى

يسمونهالقوليهالفاطنهلساتعلىبممنصنوحهاندول
مجونأوصاففىعالمهاالفاطنةتأقأنوهو1مكرى

فتضربالمحبيدينأقىعنهافيسألاحرءشىبينومحبهانبمشزكة
الذىالقولمطالتأويلمنضربوهواحرءشىعلىوتحملهعنه

زادافولوفيهالبيانبمحسناتالمورقالبانغصنكتابفىعي

الفؤادبمثمقوقأحظيمتييوماءالجرعاغادةوقالت
وادىالهفىنالمهومسكنهنافااناوىاهـيحركه

البالدأقصىفىحزيناباتصئأتبغينجارةفقمالت

اديص2الحمهاالرطباثماظنابحضأنأحابت
أرسلتمجرهنسمعتفماتعالىكقولهفعالوالفاطنة

وقالتسكيناهنهنواحدةتتصوامتئلحنوأعتدتالهن

ءاليانومهكلءاراكسرفالوصمكونالممبضم9
التحتانية

الفاعلماسالالمتكمبصيغةكهال3
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دثهحاشوقلنأيديهنوقطعناكبرنهرأينهفمانعليأخرج
الهتنبىوفولملككريماالهذاأنبشرآماهذا
ؤائبافوقأيديهنفوضعنافباصىوخفن11تفديتىحاولن

الدمينةابئوقولى

بذلمثظفرتقديدينثأقتلىقىومابثحكلة2اضجيغارضتص
القيراطالديئهانبىالشبخوقولي

ءبااليمالميلالهلوةكحمنهاعلينابالطرفسالمحمم
ازادوقول

توصىلحينابالعيونفاومتحوطايمشونالحيووشاةأتت
االولىقسحينعلىومجبرةالىمقسمةتقسيموطم

بعضهمقوللمجسنهاجميهبرةالى
المايحالوحبهرويةبواظبمغرىبالمراةظلوأصف
روحىعشقتأجدهلمفلمامليحأمحشوقاطلبتوقال

طةأنطلباوالمعنىكءفداجحلتلهقالتفديهفداهيقال11

اليالقولمنالتفديةفنقلنالرفيبوخفنبانفسنانفديكلى

فداوكأنفمناأىائبهنؤعلىااليدىبوضعأشرنأىالئمارة
فعإلةفطانةالزائبعلىااليديموضع

وأمايحميشجيكعمضجىمنأحزنأيأشجي3
أحزننىأىشجانييقالمتعدفهويثمجوشجي



ء8

فىصالةءامرىولكةالمحبءدهـبرةخالمصهءوالئانية
حلقته

يفعلالقلبىواندممماتاصتاتلىحبكأنمنيأغرك

حلباطبابئاحمدالقاسمأبدوض
زدوالصتنوالافهبالثهومضىزارفيخياللطيفقالت

يردلمءلمادالقىقفوقاتيخامأنءماتلوتهصأفقال

ورقيكليماتتاالذىفاكيابردعادتهالحبءوفاصمدقتقالت

الحاصرةمنهنللمرأةمشغرقةأخراماأوذكروا

تتباوموالححرمنتحثفىرنحاعنمحهاتكغألتي
حماباظحيبكفنتميدةنحلصروهونواسأببالسكركقوا

بكلصراجلخرا

رؤاكأنلمجناعزيزلىءفإبيتيمنخمطاتقول

محثيرالخنىبأسبانبلىمتطابلمغنيمصردوأ
ربيهنهـمننجريجرلتبوادراالواصمتجلتهانقلت

أميراظصيبيه5بااليبرحلةمرحاسديكايمذريني

زاداوقولإ

أودعهايرسلييأتيتثقد
نفساخافقفؤادعنفأخرجت
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كرماالتسرلتوطتنىوعا

1عاحالعطساععتخلفجداري

عطساذااالمورجمعئبالعطأسيضطيرونواالهاند
لوتءيشفاوالفرسمرتينعطساذابهلونءويتفامرةالعاصيى

لنظيرىبيصوفيهءاألجأبوحمالتبشيرهفيكاالهاندراببالض

ثورمششعرهوديواتالفرسءراثلشمنوهوخيابوريا

فىأحيناباختالجاؤأاقسكلىند51واالسإفواحرباواتفق

الغائبلمحبقدومترصإكأاالمترجيةهنوماالوحعا

نزاداولكالبيتوقيكأديئنفسهايينشتهيأيمباوتححشغل

هندىيعصعر

ساعديهـانضارهامنأذحمويالىحبيهايوهرافىنحلتإ3اقد

صمواضاقاحاعدالمآلنضكقدومهضبىآعنأتاهاولما

ولهـانءاماجاتهوخالفبالمطاسونايصعنيرالحربكانوآ

التعاؤبويمرهالعفاسىيخيكاقوسلملىواعليهالثهصلىالثه
اذأحبحديثفىعطسةعنهاثهرضىابالخعبنعرلوظ
عدلىشاهدىمن

يدهامنسقطلمجيثالحبيبفراقيومنحلتأنهاالمعى12

لمجيثفدومهيوموسمنتوالدمدجكالسوارحليهاأىنضارها
تلبسهأنأرادتحينساعدهاعلىالسوارضاق



لسانهاعلىزادابهقولالمهجورةنخهـء
الحرقاحصل3فرءهاأينمنتحرفنىيثبالضلغاديةسحقأ
البرقاتمطرالغوابريطذىفاالحياكرماارسالحائبافعل

محبهاعنالنائيةالهرأةعدوالحابموسمأنسبققد
وقوله

قانيآهطاالدمغأوتفيضحليهارامتنفتيةقىكت

اضكالالأوءاالعضاعلىدهماالحاىأريالحبيبراحمتىقالت
عنحشثمالحببعنتصدإكأااالدمةومنهن

الحلىالحىودكقولالصد

ءالدابعديمونءالدواكذابعدالصدودمودةمنأصفتك

كائىبدرألفاظيدرعففتلتهيلقيتوأشكوماأبيم
ادزاوقول

ءالفرباجوىعلىاطلحتكيفتفحنالالعاشقينزرتأسحاد

ءمضاالحمنالحسنىأحسنمانقصانمالصدودبنظرةوجبرت
فيجامعهاالمحبالىسفيرةؤسلالتىالمغترةومنهن

اقيعىاينهمابالعالماتكتبزقماجريالمرسلةفتحرفجرقىثم
التسميةجهوفىوتماتبهاوغيرهاالثعنوروانتثارالقالدةوانفصام
تخاطبلسانهاعلىراداكقولبالفيرةانخداعهاوهوظاهرة

هاسفير



رجلىالىمنىذهبتحارةا

ظماالذيعندمنحظكأخذت

متضحواالمرالتتىحبلفصمت
منفصماالتقصارصحدركعلىأرى

وفوله

قاطعةهذابراهينعلىأليسغنعتبالحبيبسميسفيرة
متتابصهأنفاسهاتعبنوهذهالجيبمبلولةعرقفن9

إلضزالنأقسامففصملى
تعالىالثهرحمهزادامستخرصاتمنالتى

الربمفىعالوصحيرالقحمكثوهذأالرؤيافيالزائرة
تطربمعانيفيهأبدضواءاشحراوااالدبرياضفيالوردمبارك

ىهـلىااالشباحكقولوترتضاالرواخ
الحىألىالعقيقبينعسألت

المتطاولالمديبعدمنفحجبت

النهالمزارفيطيفكرتوعذ

بمراحلدونضانيمعىيسري

فيالزغاوىالدفيبدويخللثالبيتهذازادالظ1

بضغييريسيرضحمنعهالنسيم



المعارضةمناتألمحمنوفيهزيالباخرقول

لهوقلتأهوىالذىطصعاتبت

صدولاليلوجضتاهتدكيف

جوانحممننارآآنعمتقالف
لصدثفىالسارفيلدىمشهاءضى

طالوليسمعزنارالجوىفقلت

هقبواقولاذاؤطءىفيلور

أحدةياالصسفىنسبتنافقال
تخييلالشوقداروالخيالأنا

العاشقضيبعهـفالمعشوفةنفرةالشيبعنالنانرة

فسماالنافرةهذهماجعلوالكنهماالهاندأشعارقموجودة
الوتوعرةكالعربمصفىوآذادؤأفرزهاررةعلى

بعضهمكقول
الفاطمييناهندهلجمابئمنعندغانيةجريماعظموالثيب

ىشالضوقول

مجردأالثبابعلىالمشيبيفسحرتأخودبوصلالتطمعن

بدااذاالصباحمعاليجتمعنانهنكواكبالكواعبعذد
داربمكقولحمةصالمريفىمحبهاتعودالتههالعائدة
حمةصىاياىالنقاذتاةعادت

فيققاضاالصيمنكرةكنت
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ينفحنيكاتعقيقءمافذقت
الريقببعضالىءداصنء

حشاالوقولإ

غانياكلنحتيوواحدةوأربغأثالثأشتيمنتجمحن
دائياالعوائدبعضااةاالهءداميجنيضاهنصىيعدن

أظرفوماالفرةالتخاذهالمحبعكتغارالتىالغيرئإ

ضربحنيانروجهاتقولأةاصسمعءالعرنابحضاتءما
الضرةأفبلوالأقبلطهاعاريةاوعطشةأوجائعةكتنىقىأو

يمثركأذيغفرالالثهانتعالىنولهالوحالةلعارفنعرضت

آزادوتولءيشالمنذلثادونماويفربه

وتوجعهاغيطأتنازعهاغدتضرمهاءالوعساظبيةلمارأت

اريبلهالضانالطبعأيقبلىهيأتهالفىلهالقمةقالت
ابراهمبنالمظفرمسعودأبىكقولالوشاةمناظائفةإ
جافالجر

خلببرقشائمافىوماخلتصالعطةسفجهزآاليهادنوت

المترفبخيفةلحظءوايماأصحبعءايمايبدمنهاغيرفي
الخضبالبنانلىوأطمحنىحلرفهاوصحلهارجعفنفآتسني

ازادوفول

بلسايهاالالخضوباببناحولهاواذلواودعتنيمى
بناضهمارؤوسفيقسوبياننافثرفيةوالثهأىفوجدت



مبعفكقولاوشاةالمصغية
وبالصباحءبالمسافأينعكثيبعلىانقضيبلقدنبت

الرياحمعيميلانمنلهجميبوالالوشاةاتوما
ازادلوص

متعسفظالمطريقةسدكتلمجبهاشغلتفاتضةلثه

1بارخرففتثنفاغضابهاوأتفقواعلىعلىالوشاةكذب

نحلفةالنهاللعهدالفاقضهفينهاوتدخلاوعدالخلفة

وجههالثهعلىكرم2المؤمنينأميريوعدكقول

اقولاوحسنالذارخرف1

الداهيةودقينوذاتودقمادةفيالقاموسالمجدئقال3

طالبأيهبئعكتولومنهوجهينتذاكانها

ظفرواوالمابروافالوزبكلتقتلنيتمناققريقتلم
أفىلهااليعفوودقينبذاتالمذمتىنرمنطكتن

هذيئغيىالشحرمنبشىيرطمانهيصحلمالمازلىتال
والخيىخيسمادةفيوقالأقولالزنحشرىوصوبهالبيتين

أوالوكانطالبأيهبنعلىبناهوسجنالعمجنومجدثكعظم
فقالاللصومحطفنقبهنافعاوسماهقصبمنجحله

نحيسابعدناعبنيتممأمكيسآكيتراقأما
كيساوأمينماحصيتأبابما



ءسواوعهودهنالصبارجءوفاالنفاذكرهنع
ءخالءالوكأمفوقلوبهنببرنهالثمقلبكيممعرن

عزةوفولكثيرة

غريمهامعنىمحطولوعزةغريمهفوفىدينذىقضىص

ذاكمالحزةالعزفيعبدبنعرأختالبنينأمقالتقيل

وعاىانجزيهاالبنينأمقالتفأخلفتفبلةوعدتهقالتنال
وتوااثمهـ

بينناألوصملعقدةعقدناوكنا

وحلتشددتتواثقنالخا

ىطوامندصححوفىكناسدكنا

وزلتثبتتوافينافدا

وبينهابينىالحبلبقطعوكانت
وبرتفأوفتنذراذرةاكت

نحلفةعناالعتذارئالحوىالخبازلمجيىإلشيخوفول
المعرىمصرلىومضمئأمورياالوعد

االمابمعنيثبتلمانهودقمافىماينافىهذاالشارحقال

زجرهذأبأنالجؤابومجنهناكالمذكوويئالمبيتينسوى

الثارحأنادكاجماعةعندالثمعرمنيعدوال
5



وأخلفتسمىبالوصحلوعدتان
يقومالمبينالعذردمىفسلها

سؤالهاقبلباالوآتبدهاوال
تلوموأنتعذراطالعل

بالثهاراضىكقوليالمودعة

خضاباوقداعتلقنخدهافيأظفارهاشبتفانارحيلقالوا

عنلمابنفسجبأرضغرستفضمةمنبأناملخهافئى
الوردىافيوفولى

االفتراقلوعةمنتبكلووقالتالفراقيومودعتني
باقهولمنهذاليضنلتبمدبعديصانمأنتالذىما

شاعروقول

تبنولمماتالتبعفىنجمجمتيغلبهاوالدمعتودعنىتامت
بالغصنالىجنسيميميلكالترشفنيوضحمتنيالىمالت

يمنلماياكمحرفتىياليتباكيهومبقالتثجوأعرضمت
شاعروفولإ

هقفئصاخاكادتفماتوأتفودعتتقاثممحيتألمت

البيتبهذايتمثلىالدهلوىالديئصمدرثخ11أستاذىوكان
قوجدتهثملسانهمنالبيىهداسمىماقرحوأوليكعيرآ
البدوكقولهفىوتتربتنشأالتىبيةااالعرسةاولديوان
المتني



طنبالهرردةلمالقلببيتآمنسكمنتباعرابيةالفؤادام

ضرباتشبيههفيالريقمظلومةغصناتشبيههالقدفىمةهظلى

رياموراقالوالسراجدوفو

غدتالعيونءالبدوممالمنوب
اشادييناةاكءفوفي

االقنالحفرلحسانبدتفلو

للبادىالفضلوفلنالرووسعلى

أوالكمتابؤسلالتىهبالمهملةالسينبمصرالمرسلة

بعهمالمحبكقولالىالرسالة
االشواقوزادتعليكوجدىبىجدلمااليكولقدكعبت

االوراقورفت2اليرفبكلالنوىألممنألقاهماوشمكوت

عدةوغرسالغزالنأفساممننبذةازادشرحماوبعد
الناظريئالىوأتحفغزالنيةفصيدةنغاالغصاننوادرمن
واحدبعدواحدآاالفسابمتلكبجميعفيهاأقارمانيةافباليو

فلةالىونظرآاالعادةعنتحاشيآالموضعهذافىالنذكرها
ةدالظا



6

ولهلنااتةغفرالعمثاقأقسامفيمبحث

اشاماصشخرجناانامصنفاتهمفيلواالندطاءأدباانمأ
أربعهاالأفساممبينواوماالرحالآأقساعليهاويقاسءإلنسا

التهسمينأذكووالوالمستكثرالمستكردفسمينمنهاسأذكر

لمدثاقأزادستخرجوابيةبالعرذكرههـافىالحسنلعدبمخريناال
وناطنءكارقالنساآالقسابلمقابعفهاالعربأسلوبعكأفعأنأ

المستخرجةاالفساموهذهفيهالجةمقاالوأكرهاوعائدوغيور

يعصيوالبستانوصيعالميدانالنعليهافليزدءشافن3فذ
اقهرصهارادفألزرعأمحديثاالزواجتضوعفىكنهاك
تعالى

المقاديىحصردونهاوواففةوافىوالعثاقالالعشقاتبصئ

ظفربالعرأشعارعناالفساممننبذةاسضخرجماعدو
أخبارعلىيشتملوهوكتابحجلةابالبئالسلطانببستان
فبعنهوتفرداالفسامبعضفىعإجهتواردانهفيهفىأىالعثاق

مسافةعلىالمذكورالشيخطريقمنبيانهطريقلكناخربعض
الصبابةبديوانالدهرمنيوئأيفزلمالثهرحمهولعهبعيدة

كذلكرالمذكوالمغربحجلةأبببئأحمدالديئشهابلمشيخ
االنطاصداوديغللشاقالعثأشواقبتفصيلاقاالسوبريين



اءوأفساوالمعاشيقوالعشاقمثقإلهالأخوقنفيسانيهماكتعابان

فيهمابلأتياوفداالذلكمننوحوالممقالبحثوأنواعها
مليهماووقفتبهماعلىالثهمنوفدالفنهذافتاوىثماف

سبيلعلىباالخذأحرىرإيتهماالمقالةهذهفيمنهماواستفدت
أبينلمحتواالاالكثارمنيملايطيفالطبعفاناالختححار

االذواقالمطجديدةلذةوأهديالعشاقأقاممنآزأدذكرهما

يلتفتوالواحدةزوجةااليئطحألهوالذىتفردالم
ءشىأيسرعلىءلالكتفااالهاندعندحمودالوصفوهذايهاااال

ءالنسايروجباظيارفهوتالثبصاصأماالنفساقالحظمن

مثنىءالنسامنلمماطابفابمحواتعالىقالءحديثاالى
ملكتماأوفواحدةتعدلراالأنخفغفانورباحوثالث

آزادوقالىلوأتععىالأنأدقذلكنمأيكال
الحمحالةغيرهائفارأىفغفيمناالمهاةماود

وقوله

التقصيرعنخالصاحفىخريدةأحبولهذوفثه

التصوير1ببجنجلهومثمبهغيرهايرولمواحدةودقد

ذلكاليرىصمورةرتصوفيهانؤيالتصويىالسجنجل1

يواحدهالعاشقبهفشبهاياهااالالسجنجل



07

وقال

أخضرفصلبهافىصعيثىالنقاءبيضاءوراعشتتانما

النيلوفرشيمتى11تسمولقدضاطرىعالقةبواحدةفيطت
أنويضممععددةأزواخأيشثالذىهوالمشثنر

لهواعليهالثهصحلىإلنيانعائثةوعنبيهنكالعملىيسوى

أملكمافيقسهىهؤاايممويقولنسائهبينيقعممكانوسيم
لضأحسنوماالترمؤيرواهأملكوالتملكمافيتدفيفال

بمادهمنالمطبهوقدكتبالنجديراشد

وزينبابالربابملعىالقلبوئرونقجظاهرمنىتغزرفال

الثهرحمازادكقولفوالبهونتارةالقممثم
نحرناكانتبراوالعانجيةرطبابالحىمنيأميمةرامت
3جنىااللهوقاكنفقلضخذنعسالالمنحئجوارىمنوغادة

هنديشحرمنارادفعالكقولىيموتوتارة

تخيرابيهنالةهـالصطجمتبصرآمتماااللهرحم
مزهرآغصئأ3حانهنفامالالحىروضالوردفىمنهحاولن

واحدةومعشوفتهللشمسعاشقوالنيلوفرأخذءالعثىتعلم9
وإلعسلوالذهبالرطبالجنا3

الوردالهنشويضىفىوالتأخيرالتقديمعناروجاحترز3إ
أيهناالمزهرالغصنبامالةواحدةدفعةاالورادعليهنوعرض



إلفسقبابنفسهعلىيفتحواليعثقالذيهوالعفيف

رجليبالىوربماالسالمعليهيوسفشصواهدهأعظموهنظفرآن
بدضهمكقوليموتحتيالعشقفيكتمالعفةفى
شهيدفهوماتأنالىوعفالحوىمنكتمانقدسمعنانعم

شاعروقال

ائقبثيخلىحينمثوقعفاتالفتىبهـايدليأخالفوأكرم

منالرجلمقعدفدإقعدمنهاأةباصياعرابيأخالانوحيم
اتالسموعرضهاجنةباحمنفقالولمفقالتمسرعأعنهاقامالمرأة

احةبالمالعمفليلفهوتحذيكبيئمنأصبعبمقدارواالرض
بثارقولأمثلتهومن

أحدبهيحملمالجواغبينوحببمنياأهـامنالخرحن
هرمةابنوقولي

مدفوحبحالطاوحرامهانلهاقدليهلذةولرب

التهاىوفولى

لمدامبذائقولستكأرالنهرضحابهنرشفرتو
الحلىالصنىوفول

وبتناالمغنيخالأنولما
مؤزرفيبالعفاتعراة

واستالماضماالحجفضينا
المشرينفىبمانشحرولم



يهطوفول

فيمنعنيأهؤىبكنرتظفقدع
والحذرالثهوخوفءالحياعنه

محصيةاتيانالالحبكذلك

سقربحدهامنلذةفيالخير

تنبىاكقولالمظمالملفياليهاالطارقا
تديأصالحياةفطرقتوقد

والغزلعزهاةغير1بصاحب

ندفعهاقيناقىبينفبات

القبلوالبالثمكوييعموليس

عناراصصالرجلوالعزهاةالسيفبالصاصأراد9

المضوقةأتتؤلبالطيبالتلطخوالردعالغزلىضدءالنسا
وغيرهبالسيفيصرحلملماثمءارقبامنخوفأسينيوصيليال

السيفبالصاحبالمرادأنيتعيئحتيأوصافهبعمقنببالصاحب
والبعدمهءإلنسااليبالجيلهمتصفغيربصاحبتديأصيفقالكنت

ولوازبموالحوىالفراقكويشمنبينناجرىبمااليعموبات
الطيبمنالمعشوقةعلىبماكانفدتأفىواغتدىكالتقبيلالمالعبة

الذىوالغالفجفنهوعلىالسيورمنبههاتعلقعلىثارهافظهر

الجفنفيه
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أفىردعهامنوبهاغتدىثم
كواظوالجففذوائحهعلى

وغيرهماىاالندلعخفاجةوابنلالرصانيقولذلكوفى

ارادكقوليالهقنرالميلفىاليهاالطارق

معناقاخريدةثمفلقيتليلةاالبيطحالىولقدسريت

عناقاالواصلينفيرأىلمايهدرءوقابهقالوالبدر
محاقاءذكااقرنتاذاوأرىبجماطاعينهقريبهذا

بالنسبةععامالتهفيالفطانةمنبمنويعصلالذيهوالفاطن

نباتةابنكقولىقوالثاطنإتنوكعلىوهوبتهمحبوالى
المحرى

المنهاضبعظمىالسقامأفىتءرأنلماالحبفىلةوملى

باالعراضوأنتبالسقامأنانعمهـافقلتناتضيىقالت
اطروىمنصورالقاضيوقول

خسدهقبلتبالوردومنعتقسب

خالصمواهمنلفؤاديوما

التجرفلتمغضباعنيفاعرض
قصاصالجروانقىوقب

أةاصىوالنحيينذاتقصةاهدهشوومنفعالوالفاطن

خواتفأتاهاالجاهليةفىالسهنتبيعثعلبةكانتبنالثهتيممن
امساكيهاالفقالمملونحيامحلتمافساواالنصاريحبيرابئ



أذوقهحتىامسكيهوقالخراالجهالنفكثمالمحيرهأنظرتى
وشهدأسمثمرهربأرادمافضىحتىساورهايديهاشنلفما
ياخواتوسلملهواعلبهتاليالثهصملىالثهرسولىلهممالبدرآ
فقالوسلموآلهعديهتعالىألثهصلىوتبمسمشراوككانكيف
الكوربعدرالحومنبالثهوأعوذالخيرالثهوزققدالثهيارسول

بعضهموفولالنحيينذاتمنأشفلالمثلىومنه

عليهمايمرمنهوأرقخدهغاللةعلىالنشميجري
اليهناظريهفتنةفعكمتوجههينظرالمرأةناولة

زاداوفولى

ضاتمىفأخفيتسلميعلىرتصى
وارمهخوفتنىرفيبادتويم

للقائهاحيلةأراحمهوقفت

ضاطهإلتربفيضئحثمحيحفوص
الفرجأبكقولاصحلالو
أهاهاالتوفدزارتليلةجم

حسودهاوغابواشيهاوسامح
عقودهاالعناقبتضييقمحلت

جيدهاالمدامعدرمفوحلى
اتهاكبوقول

أزارنهودهارووعىاالمالهضمسربالألبستنى



االثماروحبذاالغصونتلكءبذاالنصرنافارمنجني
يوسفعلىأسقياوتالعنهمفتولىتعاقكقولهالمهجور

لساتعلىتعالىوفولهفهوبهظيمالحزنمنعيضاهوابيضت
تائلوتولالثهألىوحزفىبثىأشعكواكايعقوب

موتفبلىالتقيضانحنلئن
الحعابألممننفس11شفينا

افاياأيدىبناطفرتوان

الترابتحتحسرةمنفم
الحويقرناصابئوقول

ناظرهبعينؤلرااحلىقىالذينان

بالساهرهاذأمقلتىفيلتهمأقى
التهامحهكقولالمو

الغربانوناعبطاسالهقبلةءنجابفراقهنباكرتنا

وجانمدامعدردرانفالتتىالمدامعالبيئوسفحن
زاداوقول

ذهباأيخاعممالىوبحدبافاغرأمسوفؤادىودعته
وفوله

رقتهميومأشكوالقياماتأي
الفردالطائروحنينالحدىصعوت

مائسةحلىعندرتنغمةأو
أمداليبرفاقائلةفولأو
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بدجمعنىوهووقوله

مرحالتيومفىمدامحناصالت
النفسعنيخلوقالبناادو

مءركاالقاسىالسائقحدىلما

9كالجرسالقلبخفقانمنهأ
القيسءىاصكقولبالميلالساهر

انجالأالالطويلالليل2أيهاأال

بامثلمنكاالصمباحومابصبح
ىالتهاوقول

أستحيرهارقدةمنهلخديآل

أسريرهاالكريرمبأحأملى
أهاصيالمدينةفىنسوةوقادتعالىكقولهبالعذولالمبئى

مبينضاللىفياهاشانابمضنفهاقدنضهعناودفتاهاقىيزفىاله
جاقاالرلوفو

وبتحركهاالجرشفصفيتجعللمجبةالقلبضبه1
الجرسيصوت

الصبحوليعىولثمبالصبحبخشفاالميلأجمهايقول2
والنليالأعانيهانهارآكاحمويأقاسيالقعندىمنكأفضل

علىالموماالزدحامعيئفيأظمنهاري
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بعيذفالريفاستبقاسهمكيزيدياعذولبلومثحبى

زافىاوقولإ

ذولالصتميذابليسالىالتصابالمذوللمطول

الفضولأببقوليعبأفالعظهدىالحاشحينضالل
الخوارريكقولءبالرقباالمتأذي

نسائهامنخلفهاورقيعببدت

االخرىأقبحومااالولىأحسنؤا
لصاحبالوقو

فدارهالخلىءسيرقييانلىقالى

دركلصباهـحفتالجنةوجهكدعنيقلت
زاداوقول

التىوديتسفةتريم

المستعصمعلىأخنوااسالفها
والظباباالسنةينتءحمرا

جمادوناالشواكأذىخغ
هاءلقاأنالوالاعالجاكشف

بالدرأوبالحربأوبالصلح
المشاوونالثهعبادشرارالحديثوئبالوشاةمتأذيال

بمضهمقولىأمثلتهومناالحبةبيئالمفرفونبافيمة
معرضافولىلهالوشلةفبدمتغكرآزارفيحبيبباب



اقضاابينهماحالونيلىأملنهموكاوكاففنىس
اأيفالهنديةفىعينهمنالحاشئيةشعينهمنالشاص

الحشاقأفسامنهستقالنوغأصيالعضهذااهاجعلىلكنكثيرة

موفعأأحلىنوحوموأقساصهمفىوأدخلهدرةاواستخرجه
االرجافيقولع

المواردأشفديوأوردتمابنظوةيامقلتىغتعما
واحدقتلئاثنينسىالنىمنفانهفؤادىعنكفاأعيني

زاداوقول

لمهجتىلغوياتاالحيونولوال

فرفتالغوامنارعرفتلما

بابةأيضااالياممدىبين

تأذتالسليمالجارادتومن
المعدافىالزمانبدجلكضالحبيبجورمنالشاص
النحافاثارلتنظركيفمنيالجعمنحيفألىهلم
االثافىكثالئةكبدلهالمثاقجسدكواحدةولى

فيفااابئوقول

ثاقسواكفيهوليسالمعنىقلجاياساكنا
كنانسافيالتتيوما4فإلبهسرتشىالي

جخالظرفالقلبأنوهوالصفدىأبداهخليلوفية

فيهاجتمعماانماكممرالقانونهوالعئاكنينكا



موريماحجلةأبابئفول

منماحالحالتيعنياسائال
الفههفاقدالداربحيدأصعى

لحالتىاليرقصميرقب

وصرفهبانالقرجمنفدمت

قائلكقولىالحبيبجورعنالراضثه

ماتمنتعندناءشىوأهونصبابةنموتأنسليمىتمنت

بعفهموتول
عذابالوفىامنفزدقتلىلديكلمجلوكانان

الحسابفيالثهوبينكبينيالوفوفيطيلعى
ازأدوفول

المصائدفىفيدتطيىآالثهستى

الشدائدئالحىعهدنسيتومأ

بالجوىالحبائليحرقنشئنوان

المقاصمدأعلىالصيادرضاولكن
وقوله

اللصفاتهاطذاتطالبأناجفواتهانصوالثهأشتيمال
حسناضهاأوتانكرامةياةءباساأتتانياللحناية

عتباتهافىالمكثنذرتفدأنانحيرفأنتتذهبانصماحيا
حياتهاطولاناكمنأبنىنهينالغرامشبلقمتان



08

سعدقالقالالهغيرةعنروىمالحديثوفىمالفيور
1مصفحغيربالسيفبتهلفرأقاصىمعرجاللورأيتعبادةابئ
أتعجبونفقالوسملهواعليسهاللهصحكاللهرسودذيغفبلغ
وخالفعليهمتفقأغيرمنىوالثهمنهغيرأالناوالقسعدغيرةمن

يوسفتعالىقولهعندتفسيرهئانديئأثيرالثيخحكلماهذا
لالخاطثينمنأنككنتصكلذواستغفرىهذاعنأعرض

الطافيوقودالغيرةفنيلكانانهمصرصاحبالعزيزعن

إلقميصيالمسهاننحافةعالهاذاالقميحىعاىارأش
المتنوقولى

الحسينأباالميرضفةعكتجرىوارجاجةأغارمن

كاوالمحبوبالمحبباثبمونانماةالغيىهذهانقالوا

قالكساحم
زصاجيقبلهدرعلىكاشفيهمنإغاراذادنت

االرصافيوقولشفاههبمعلىلغيرةمعنىفالوالملوكءااالميفأما
يارسولاهالولخاصربتنشربطيبالنسيمهباذا

عليلمثلىوانهشذاكفيهأشمارالنانيسوى

الحلىالصنىوفول

هواكاأكابدمنماوأخنيعيافيمنفلبىيغارعليك

حددونبمرضمهضربهبالسيفأصفحهيقال1
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كاراقدطرئأنفيحمقليأشاورفيكأننحافة
فيلتفتالبانغصنأمشلتهائومضتالغبطةمزالمغتبط

المثالعنضالياآالمقايمونكرههنايمواحدآمثاالوأذكرثجالى

نسيممدموفهالظاهرثعبدابئقولىووملقآ

رسوالالحبيباليالنسيماجصلىأشواقهممنالعشاقكانتان
سبيالارسولمعاتخذتكضتليتنىياأتلومالذىفأنا

عادأنكثيرآروىالمريضةحبيبتهيحودالذيهوءلدعاال

يقولفأنشأبالمراقيضةصيومصرمنعزة
يفسةصاقبالهتالواوعزة

أعودهأاعلهامصرمنفأقبلت
طزرتمانااذاادرىماثهالذهـ

أزيدهاامدائهامنابرئهطأ

كقولهالغائبالحبيبقدوميزجىالذىهوالمزجى

رادالىوفارتدبصيراوجههعلىألقاهالبثيىءجاأنفماتعالي

االغيدالغزألنبأوأفادنياطدهدبشيرسبأمنءفدحا
لهوقو

وجههسودالهجرانيدجعلت

صمالاالصحبغةفىأسحارانا



هاتحبمنسترجعالوا
االقواليذهءافداانضصي

الظريخالشابكقولهحالهعنالمعمئولى
االشواقبكمافعلتالتخف

عثاقذمحناهواكواشرح
طفربالحبيمابرعدواصبر

أخالقيويهوىالوصمالماد

قصيدةمنزاداوقول

يضنيباتسقامأيصماحيا
فييثالثهوداكءشيوأى

خربالرقىمالىالوقتياحمعرة

أرقيالفنهذاأعملوكنت
وافرةءبالجرماالحسنواحب

ميقىالعينبسهامكأالىمن

نلقفياالغصانمائسةتلقيك

تشجيءالحراالوردةوروية

أنابينالظعزةعنكعيرحكلالحبيباشباهاليالمائل

فقلتحبالتهنصبقدبرجلأنااذاالفداتبعضفىأسير

هذهحبالتىفنصبتالجوحوأهلىأهلكنىلههناظحبكما
انأرأيتفلتهذايومنامايمفيناولنفنمىضيئأالمالصميى
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فبينانحننعمقالجزمنهلىأتجعلصحيدآفأصمبتمعكأقت
اليهامخلهافسبقتينبتدرلخرجناالحبالةفئظبيةوفتاذكذلثا
لشبههارأفةعليهادحلتنيقالىهنماعلىماحملكلهفقلتوأطلقها
يقولوأنشأبيلى

لصديقوحشيةمنلمحثاليومفاتيهاالقىليلىشبهأيا
طليقماحييتييلىفانتوثادقامنوقدأطلقتهاأقولي

بعضهموتول

نواهلوارماحذكرتكولقد

دمحالحندتقطرمنوبيضمنيا

النهاالسيوفتقبيلفوددت

المعبعممثضركبارقلمعت
قائلوفول

رفتهاظكساعةبقلبموحرالوتسليهيذكرت
فحانقتهانحوىملنوقدالقناقدهابينوأبصرت

المتنبىكقولىالحبيبثارالالمحظم
زدشاكرباوانربعمنفديناك

والغرباللشمسالشرقكنتنكم

لناتالخلممنريممعرفناجمف
ساوالارسوملعرفاتفؤادآ



بهابهنلأنعنهبانلمناالكوارغثىكرامةلناعنى

واسدكىالربعمنأولالذخرةفيبسامابئتال
كزلءوحبيبذكرىننبكقفاأوجثإلضليلالملثافووة

يقولحيثالديارثارافىومعثىوؤجلفزلالطيبأبوءحاثم
يقنعفمائىالمهالعالأبوءجاصمكرامةغشىاالكوارعنؤلنا
يقولحيثوسجدخثعحتىالكرامةبهذه

أرجتحيةأرضياللربعكوتبعءالسناتحيةكسرلمحهلى
الفعاليوفول

الطيلىبلثحتالتوأتبليتوانالطالأقيفاسلممحبوكانا
بعضهموقول

الرعديقرأهاالمزتوبتحجة
هندبهتحلكانتمنزلعلى

بابةلموبالةالهافأعرنأت

االردليسالحشاقوعارية

واأكزالعربءشعراأناعلمثاراالواالطاللعلىاسباصا
ماخلمتبعدعليهاءبمواواالماكناالحناللذكرأغزالهممن
واالراكوالضالكاالثلالصحرائيةاالشجاروذكراالحبةعن

نخصالطريقوهذاوالسرىوالحاديالجلوذكروغيرهاوالبان

ائجادصثرواابماوكتاالهاندفيوالالفرسفىهومابم
والعانيهأالولىفىشاركوالفرسءوشعراوالغمائجوالنسلحم



ءالكوص1الحامهنمءولحؤالالعالثةفيالنداءشعرا

معلقتهمطلعوهوطرفةوقال

ظاهراليدئالوشبمتلوحكبائثهمدببرقةاطاللظولة
بشاروتول

متيالوأصابعليهوماذايضكماأنبالجزعطللىأب
المتنبىوفولي

متهدمناحلهجممعمىورصمالصالالفؤادمنمافىبهاأئاف
االرحاقوقول

أخبارالحىأهيلمنأعندهابعدماسارواأقامتسالرسومآ

البرالرحيمعبدالثيخوفولي
الغماماتعفتهنهندالصقديماتاطالليالفردباالبلق

باتواوالماظلوافيهكاخهبهالرياحهوجلعبتوملحب

يئالثافالجمسراوذالووسكوتالبضمامحوص1
مؤنثةبالهندنحصوصمةالصوترقيقطاؤووااللفوالالم

زاداقالوفيهالسانهمفىسماعية
تنوفةجبتالهندديارفيانا

حدودهاجميعاريامنمالي

الكوصفيهاناحفدأنفمرفت
عودهاأغصنتلكبحرقةوورت



ملىالهاالديخاءبهاالثيخوقول

صماهاأينوسلهابالطولىقف

اهاجراالجفانأدمعمنورو
مهياركقودوأمثالهماءوالطرفاءألورقاحدبثصاحب

ونحبهنوحكنجوادآرهانلبهفهورفقأبهاللوىحمام
بابكابئوقول

اسجىالجندلحومةجرعاحمامة

ومسمعسادمنأىهـبفأنت
رةللضرواالجرحيخثتأءجرعاوقصراالضافاتتتابموقيه
عصلفظةبوضحالحهاومجنالتفتازافمطولىفيكذا

واالسمموضعاسمالمهملةالدألبفمالجندلودومةجرعانم
معصروالةاالضافاتتتابمفارتفعواحدلفمحمفئالمركب
لدينمجيراوقولوالدالبالمماالاعينالمصربينالفظفيالفرقعدم

موريماتميمافي
حبيبةوالورقفودأنسلم

منفصاقدأقاممخهاوالعيش
اأخضرغصوقمنألبسفكنت

مقفصاذاكبعدنهافلبست

همبمضوقولإ
أكاكماكأبمنمجياةىخبىاالركةفوقأحمات



أنتكذاكأأهوىمنوفراقالجوىألممنكيتفبأناما
زاداوقول

الحصحاصذىأطيارعلىعطفما

االقفاصفيوحمتالربيعءحا
ئالثهلوجهيسعىالذيذأمن

القناصمحبمىعنتخليصها

وقوله

االجارحطيرصميادالثهخف

االيانعافاروقتتلهاأ
رأفهاالبارقبتعميرعليك

السواجحبقتلقفرآأتجعلها
وقوله

والطاللالجداولالىيحنصجوعاقفصئساالرأيت

العوالىءبطرنايعلقنييسيىآاناالذىمنول
وفوله

االغصانكوعظلىسجحتيمنيةحمامةااللهرحم
علىكتوباهلقدأبصرتقالت

أنوشروانمنالحديقةباب

ذاصهبرقالغضاربيععهد

البانغصونمننصيبدفاغم



المنحنهيماطيراالقفاصفىبصرت

الجاقالزمانجورعلىبرتصه

باالفناتالفوزءرجاأقعشهاكةاالرغصنعلىنسيت
لهوفو

شهيديصيرأنيحدثنلبىجديداالحامعلىالرخورد
غريدامطوقااةيقتلفأسنةالغويرأئيالتهزت

وفوله

سانمالحندفياالفرانبىحلقد
دهـيالمفصمقالهفنوجدد

متقنصصمادهانجمبفال

المجددفيداالسالففيقىألم

العايهااللفمجددالسهرندىأحمديثيخماوغالىتميح
كواليارقلحةفينكيرجهاسلطانحبسه

لهوفو

االفنانمنقفصالياتهائديدعلىساجعةشاهدت

البستانئالحيعقءجزاهذامتسلشالدمعهاجرقالت

اداهـشفيوفولهأ

افثهأعالكالجبلاثيلعلىساجحةيا

الثهرواكالمقلءبماغصونهأرويت



أحسنهمااضممنجيرقحديثويئى
الثهحياكأالجلأسيربذكرأحييت

الجوينىالديئءعالكقولالنسمحديثصماحب
الوؤوصعوتنديمناوالحبالقمرءبضوصمارمبيتنامذ

السحونسيمءماجاأبردماسحرانسيمبفرافنانادى
الحاجرىوقولى

الخفاقونسيمهارامةاالشواقبلعبتانخكروال

مورياالدينمجيرقاضىاوفول

تحيةعنيبلغتعأرخصمكرآلنسمة
الذكيهفميالحوىديثأحاحفظتانغروال

مورياالحاجىالديئشهابوقول
بتحيةالصباغيرالتبعتوا

سواهاحديثدمصمىفئطابما

كأوتضوىلهوايثدأحاحفظت

أذكاهامالثهدانشرآ

زاداوفول

فرحباالحبيبأرضمنكانانبايامجيئكناحيةأىمن

متعبانحوىأتيتحيثلتمشقةالعليلعلىالطريقطه

مهذباااللهوسواكاللمبدايةوزرتتعرفنيماكنت
االشنبافأخجلمتالوميفىبسمتوودةبنفحةكرمماأحييتني



علىمشتعاللكونهذكرهوانماالقلبحديتصماحب

العاشقوهوالراقدةالعيونوتوفظالجامدةالقلوبتذيبوفة

بعفهملبهكقولىنعنيحدثالذي
تتوبليلىعناذاماتبتانييافلبوعدتنىأليس

تذوبفالألكاذكرتليلىحبعنأناتائبفها

المجنىعارةالفقيهوفول

انهإلصبابةمنكفاهقلبى
دوماسالظاعنءدعالبى

ىتوالفاسداتإلظنونومن

االضحلعفىهءبقاافراقابحد
زاداوفول

حالتهكيففؤادىعنياسائال

المحبوسخانجذبالقدجذباسمع
اضممنالقومساريومرأيته

مضطرباالممثوقعقبفىيروح
وقولهإ

مؤلمفؤادمنخيرتالثهالمنرمضلوحفيذصجمر
لهوقو

أوتضشعهعهأقىأدرىولستنطمعهوصلسالىقليسمت
فىةالزافىفيذكرمضىقدالطيفحديثاحب



العشاقلمجالىمناسئأبالطيفالمتحلقةالمحاقبعضوكانرونج

لظمنأقسامغسقوالفىلهبانأفعقد
دالالطمنيالوالىوأستطاالوأعرضزهاعنى
اظياالمنعجفاأنفماخيالمنهيزورقوكان

تمامأبوقوليإ

الحماشراكامناحرالميلفيلهنصبتلماتقنصتهظبى
القسطألوفول

فوعدناممنوعااديككانان

كاألقافيهفلحئىالكرىوادى

وسمواعليهالثهلىالضيفيراداوقول
برندهيسعدفالحالتعلىوروحمىنلبىحمدءندا

بحبدهعرىأالذىفسبحانليالإلنومفىزائىآأتاق

آزادليكقوصائم1ا
أحدمنالوميضأمأصارم

بالقودفتالبهقتلتلضد

لهوفو

زناديبهنورتبسمنلماباداالجوانببروقىأقى
الصادىأوامتشنىوحضاذهاالدجىفيالبصافىتجلوتهاوجن

المعرىولكةالحىاليامالذاكر

الباللساكنكالدهرفلينممنسابقبكتنيانوياوطني



أشغالالقيامةيوملىوهيهاتزاؤاتكالحشرافىاستطعان
طباصاباابنوفولي

أحالماهاصلسرعةكانتكانماالسرورأياملثه
آياماالصبامنوردعائأعرناالمفقودخذمنياعيشنا

زاداوقول

االولأيامناعنالمهيمنعنىتناجيىفيهلقينازمانمضى

المقلألمجرالصمنبسبحةمنافهمدلئصوفآواخالصحأنه
بشاركقولىالشبابعلىالمتأسمفالشائب

الدارصماصعنهايرحلحتىبيهاداريحلعنالشيباليرحل

بالحجامالملقبكالبتمامأبولو

يظلنىغصئأالعيشكانليالى

مشوبغيرالوعدءومانضيرأ

شبيبتىبليالنامتقدوعينى

مشيبخلصباالتنتبهفم
الحافىىالعلىوقول

غفنأكنتالشبابعنعريت

القضيباررقعنيعرىكا

عينىبدمعالشبالهعلىونحت

النحيبوالءالبنفعفا
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يومايمودالثبابليتأال

المشيبفسلبمابرهففأ

حسبةفيهمجونعالنفسهعلىيوحبالذيهوالنادر

ارادولكناهكمالهكصلأنبعثرطتالحثمذهبعلى
ةعفالفراشبقىعلىرتصص

منوراشهيدآصجاوألفيته

ءأضىالنقاخمعألقأنهنايتنو
معنبراخأشالميمونبهشعلى

لهىو

تجيرقمنازلىعنيبسدتلقد
شكبارهامنذرةىءتترافل

دارويةيأظىاذانذرت
جدارهابظلفانيألأ

صكناهمايفعلأنشخصايأصسالذىهوالموصى

طرنةموتهكقولبعدالحشقمذهب

معبدابنةياالجيبعلىوشتىأهلهأنابماينينهظمتنظ
زاداوفولإ

فقدعلىالتأسفأنتبياصماح
دستوريالمهدأوانمنالحوىصعار



قرهوىفىروحىسأبذليال

ورالنسورقبريلوحعلىكتبظ

عالمفيعنيم11حمذاأمثثهمضتتدالموتبعدالمتكم
قتلىعالممنشيئأأيضئأهناوأوردالبانغصنمنكتاباروح
الثهرحمهارادطمكقولالثهغفرالغرام

فانياالمحبةفىحمامآفى

باكياباالبيطحؤابىوزار

لىطورآاوقالالترجيعاتةتال
طناصرتقدالثهوايمفنيت

والغربعهاالثرقبالديتطو

صابيامثلىإلعشاتأرئنم
والهوىألمحبةدينعلىبعثت

هادياالحمبابةنهجالىوعثت

عارريبقدوىحزفىلقدكنت

مابيافرافلثفىأشعكوافهالى

اتيالمهيمناثهمنوأرجو
ثاوياجواركقتربصر9سأ

يافلتالقولالناغأتمفما
وافيافقتقىأدواقمعاج



لىرققتالمحسنينءجزات

نياقاماقيكمندمةوأجريت

ستمعظالحزنغايةمنيبتكأصما
حالياحقيقةمنجميببثى

حبيبةهويتحمنىولفنيت

بوالياعظائأتحيىعنايتها

رأفةوتبسمتبدواالكا
ثانياأعشقمحشاةاذوق

وأنتظرغنكدأترآتحسبنىفال
نياليابسمىحيأستبصرق

أقساملمجميعفعهاأقهيمانيةفصيدةالثهرحمهوالسيدآزاد
احروهذامجراراعنفرارآنأيهرهاالهعاالمذكورةالعشاق

ائرجانسبحةفيايرادهالثهرحمهارادرامما

مكلفغيروهوعفمنذكرفىمبحهث

باالنعمانيتعلقماألىالمقامهذافىمالكلأنهيناحيثانااعم
والعشقاالعيانأنولىباقيفىالحشقدخولكيميمانبينأنلناعن

يخمتلفثمانقيادماوسهولةفائهاعنداالروأحفىالثهيودعهس



فعلىادهاصيبحصبالنفوسوميلوالدوأعيالبواعثاختالف

اليهؤشدكااالجناسأحدمننوعدونلوغأيخصالهذا
ذوىعلىاليخنىكاالرتبنحتلفانهغيروالقياسالتجربةأدلة

مبأحلحلالموجوداتأفضلهاالنسانانصمحوفداالدب
ثمالشانهذانظامواسطةكانلكفافالختلفاتاالحوال

الىالقولىيينتحتىالحيوان2أنومنفاالقرباالقربيليهما
النوحوهذاويةطالىالطبقاتبينوبينهاوماالحنصريةاالجرام

الحيوانألطفواطيورافىأالولأقسامخسةفىينتظم
نحوفضالتهائوذهابءالهوابخرقكعيفهاالنحاللمزاخأ

المحبةفيالطيورأوفىانواقالبالنوىإلتألمداخلهفلذلكالريش

تعذباروجينأحدماتاذاوأنهالفاصأعنيوالثفنيالقمري

البلبلنحوعفكثرآماسمحنايكوتحتىيأنسفلماالحر
وانالحسنةتواالصواوالمالهءالغناالىالحنإنوالشحرور

عنوحسماتحتىالوعابعضيدعلىلقىالطيوربعضى

لمبصتىالبيتويأقطيرسأقاموانهلولدهكانبلبالانسفيان

ماتحتىفاضعطربورجعراقإالىموتهيومالناسمعمضىانه
جدآرةفشهوارل1فصةوأما

بالمثلعةأكغبئيحيىالىوجهقالالنممدىاثو1
فكشضتهاكثعفهفقالففصفأيعنيجلدقطريمينهعنواذافدخلت
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االرجذواتمنادراكاالحيوانأعظمأنإلشيخوحيم
التزوأنهاحتىاالنسانهزاجالىغيرهامنأفربوانهـاالخيل
برغرابحمامهمنياتحاالسواقيينفئوفأبدآمحرمعلى

وأماوعشقهنوحماروعبونيلوحصانوزلوخطاتبطو

كهليالزكواالسفلىانساناالعلىنتمفهىضخمحرج
فأنبثدفاستسميته

والبوهالميثأبنأناجموهأبواركأنا

والقهوهوالنشوةوالريحانالراحأحب
فديمفقالغزالأنثدنيياكهيلقالثمأنثمدمااخراذ

ثدتهفانفأنثدهاستنشدك

تتابعتتمأذنبتانأغرك

ذنوبمركآمذنوب
بصارىليسفلتحتىكثرتوأ

حبيبوهواالنسانوفديصرم

الثهكأصحدديحيىفقدتالقمطرلوقىزلزليقوللجعل

وفدمارأيتاالأعرفالفقالعنهسألتهثمأيضماعاشقأو
ومعهكتاببعديرهولمالمؤمنينأميرالىالمحنصماحببهوجه

االمصواقيينفئهأمىفيهأظنأفضهلم
7
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باتالتأصحأنءالحمتفقدجزالنباتيةاالنفسئالعشقوأما
وىالتواقرودوالحورقالوتسحةأمورأجمعخلقأوأكلهلهوأعد

لالففىلبموقدواالصمولوإلقشرواييفوالدهنوإلصمغ
ونراادمطيضهمنأنهاالخباروفئالنباتأعدلفهذاذلك

الفالحةوفىالحديثمالمكالرجلشجرةتعرفونأصجحينإ
أنصححفقدأخرىنحلةوتدثئوتفرحتخافالنخلةأنالنبطية
ألىاحرضخصويقولبفأسأصحلهافيضربتحمللماذاالنخلة
دعهافيقولىتحملىلمأفطعهاظخهادعنيالضاربفيقولهذاءثى
ذلكجربوفدتحملفاخهافافعلعهاصلفلمفاناالمضمالىفي

كأاالزدارويلوالزتينالووالنفطرفويماوالفلفلبيروأماما

أنفيقالالخواصفيهيدفيأناالمروغايةلمجيمأدمنأشهر
وأمااصافقبيلمنوالمعشوقالعاشقبيئاالئتالتشدة

دهوصفىيثكلممماوالحديدالمغناحليصفاعضالقاالصار

أحجارالمضطرتاتفلسائرواالالمغناحألجسدوجولكترةوهذا

وهذاريقيةوالثالزيبقيةافىبينهمالمشاعةتجذبهأالجاداتمن

المعمئناتااختصارفيصمامضهوأغربالتعليلظاهر
وأشيرأخذاذاحجررأسهافىيتولدكاالرنبدابةالبحرقأن

أنأيضاوفيهربالحبيلصقحتىانجذبالحيوانأوالحمااليبه
سالثفوجدرامهرامةجزيىيلىمماالؤلوبارضؤلىضصأ

أحجارهاتترافصثمأشعةمنهاتفعقىاأرضعلىثرفتأاذا
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وآهاجاراالافترقتسهمثابتغرذاظفحعتىتضطربو

والدواؤممصامواالاكبمىواراامرووااواالجرأهـااليام
ورئحأوأفطاباجهةتبهقىفالتكييفةافقمتوالتأليفتطابقة

االفثاذللثغيرالىوزيادةالقحووجوانبقوىوتشحبتلحلبغأ

وسرةرانوتونموأذنانعيناننحرجاعشراثنيااللسانفي
يدالفئاذبالشصىونفسبالروختبقدوسبيالنونديان

بافىاسالحوصواطالحالتينقبولىؤبالقمروعقلتنقصوال

صواتبالجوزهرومفاصملوقهـالفيدرتالىكذاوهاقيأبوا
وعقودمجردةنفوسالحكةولسانمالئكةالشرحبلسانخدمة

االستخدامذلألعياواالرصادتاوالروحاياضةالىأهلويخرع
الىالجاداتيكمحرإيهاواانالطيرتكيمهاوواكبالكوالاستزو

أولوفليعقبرعاشضةقوةاالذلكهلولىالىحهذاممااليليقذلمثغير

عنهفياستتوذجداومنجحازنلبابااللوأوليتذحروبصااال
اختالفرهواليعتاتاالووالتفنيهماناالز5تغيرالمنهوهأفىو

انمااطنالموؤصءعندالعقالبوالمطلىالمحاسنفياالصملواناالكو

اصمالحضموانمااهرالظوالاطنالبووتهذيبائىانسراصالحهو
علياالغابفىؤداللةال7الىنتحححيلطلبامادبهراليالظاهر

قصعروقائدالهواصمالحالمقاصمدبحسيناالولويتماالعتدال
المواقفتلكفيوالسضةالكشابمنبتالثاالحقعتباتعلىالقلب

الصحائفتلكمافىتلتىوااللميةاصلالوصمدمستحدأابالمرستمدآ



حامعواالصوكالفروحومهذبالمقولىقتقالكاذلك

الدنيافيئناتالداؤةوقإظاهرةواالباطنةالمراتب

لمةالهمناالخجرءوالجزالجاللةماعفيالغوالبدرخرةواال
مضغةالجسدفيانوسلىلهواظيهاللهصحلىلةارسالتامة

أالالجسدعهمدفمدتواذاعههـابصحلحصملحتإذا
ماصبكوقىفحدبصالقبولهأستعدأثوصالحهالقلبو

أمهاتمفاالوفربالخطاالخذحداالمتعذراوتقىكه
طذهفانهاالةهـوالهةءوالمرووإلثخاعةاطيهةواالخالق

سلوكواالمووخيرواعتداالافراطالمزاجاردكاالخالطالمو
منصصإلالحقينوالتفريطاالفراطمنلمحسالمةاالعتدال

وأرهدبالعضافالتخلقثرناذمماوالزموالجنكالتهورهذه

اظصاليوهذهوالقضاالقدروالرضحاوالتسليموالورحوالصدق
والعرضوالعقلىسالنةتالنظاممابهحفظالىالداعية

أخذأوفتلمنهيقعأنمحاليبهاالمتخلقفانوالدينوالمال
السياصةأصولفهذهلههومايرتناولأوزناأوعقلهمايزيل
الحقةالشريعةمالزمةبلالحكةبسطهاوموضمعالمدنيةونظام
وصمفمرأجدرالالتهاالنحالقفهذهعنهاأغنتفقدالمطهرة

ءذكرئقالالالظاهرةالمحاسنوأمماوالجالبالحسنبهاالمتخلق
وااللفاظةعنهاكثيلعباراتظفيهمبحتسبقوفدالمحلهذا

باختالفويختلفاليدركمعنىانهوالصحيحغزيرةفيها



يمنلمفلىراالفاليالتأدىوصةاالنظارودقةالضخاص
كرتوالالعارأتفيهاختلفمالكتاألصييمنفسفن مهالح

التقصيرواعتقدلمجدهتحصيلهفىبالىضوالاالستحاراتفيه
هووأحدكابالمطلىوالمعنىبااللفاظهوانماواظالتحدهعن

إثضهمقاليثمومنالمواردسافىمنالتحقيقأهلرأى
يشيرلىابذاكالىكلوواحدخكوعباراتناشتى

واستمدتوجودهنيضالوجودعطرأستاذدروثه

وسبكهالمعنىهذاصققحيثوجودهفضلهلمجرمنئناتاصسا
بقولهمبنىأحسنفى

ازحتفلابعثاقييئوماتنازحالجدالحذاقبينفم
وتشحبتالحذأقءارااخلصوقدالعامالحسنهواهذا

واناالمرارخزناالفضلانالىدإمبفنانعشاقاداتص

بريسريالقلبيسرهاءاانمانقائلومناالحرارنعلمنذلثه

اذمطدبةالحبوبالىلالذاعةوانبالتفصيلئلمومنكربال

ةئئفيفغيرلغيرهاالباحةوأماتعذيبعنهالعثهكتمالطبيبهو
وهذاالمذنبينأبهرومنممقوتعلهاوظالحبينمذهبفي

نقابهوجههعنضفالانهالصبابةديوانفىادعىقدالطريق

بلدرةاللقحهذاشارتضعطنولمذرةفيهلهماوالثهول
المذابههذهودؤنالمحررةرااالهذهاستنتجمنأول

الطرقبهذالناسلهجثمثهارحمهالفارضبنمحرالمحبرة



اظيالحيفعلىتيالواالحالمحتبرالصحيحهواالولالمذهب

الحاجةتدعووانمابالمناماليهيتوصلرامالشأهلعندمهمأص
صروالىالمللنارومقاساةالضجروشدةالهجرطولعنداليه

كانهالخيالطيفختاالعتذارقالبفىالخوأذممنهموم

النومفيصتىاالنسانعنتنفكالاندنيائاتخاكاثيقول

االفاليرىينتبهبهمطلىمنءشىأوبمحبوبهلمجممنانىالقى
ضربأوأحدثانهحموأنألحرقوزيادةوالقلقاالسف
بمذاتالتاتمنالمحبوبخيالكانولماانصباحفيذلكرأى
الملرمبيرتياناالفىالزمانعوأئدعلىجربهالنوآيأت
أصانلال

العشاقأحوالفيفصلى

كالذيلهإفصافهذاالصثاقفسامأفصلفىأمثلعهامضتوفد

قصرهاوذموالنهارالميلمأحمنهاجديدةفوائدبعضيفيدله
الوصلزمنطولىوتمنيوالنفاراطجرعندوطولحماالوصملعند

ذلكفىتشمعبوماالقضاهنأسرحوفطحهالهجروفصمروارضما
واغااالذواقاختالتعشاهذهبوذهبواصالمشاقبين

اطواسكونسعلىالنهغيرهذونالليالذكرمنأكزوا
عنهاالتشعباتمسالكنطباقابعدالنضىوخلواالنفاسءوهدو
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االعتالقوقلةاتهوومامضىفيماالخفياتراالففتستجلب

قيادهالحبامقدمشخثاليمااماقاالشوعنالتمليةومحل
لوممنألسنتهمعداشحهرثمادهصىينسسيهوالءشىيلهيهفال

نفسهأدخلفويمالفضولطئأوقعهالذيعقلهءوسوالعذولى

سناناليهفوجهواداباالأهلمنهانتقمحتههاالحباببين
منليسفيلفقدونظامنزجكلطححأاصضحنواالقالمالمسان

ومنيرضيالالماسمعيحنيهالجماؤيممومنالعذلالعدلىكرة
مأحثمبالمالمأحقذثومالمنعنهاستغنئعاجمسكلم

ئالعثاقوتفننوالعبارةاعةاليمنفضلهافىجاومااريارة

كانقيلالطيبنفائسعلىأنفاسهوايثارالحبيبزيارةفضل

زيارتهمنيقلأحمدوكانأحمدزيارةمنيئالثهرحمهالشافى

الياثاألمحتاجوهورألرورهانكللثايرفقيللههيبة
ثدفأن

لىسصآرقالافضائلاقلتوتزورهأصديزوركقالوا

لهالحاليئئفالفضلىفلفضلىزرتهأوفبفضلهزارقان

هنهومنةالمحبوبمنتفضالاريارةالفارضبئعروجعل

وتامخدمتهفىأحسنلمنالفضلواهبفسبحانالمحبعلى
قولهوذلكاللبيباليدكهاكايةالجيبوطيبمحبتهبحقوق

طيبهاأنفاسالشرقفىعبقمتونو

الشملعادلهمزكومربالةوف



ويهتدىاالصرلعلىالفروعتجتخرالزيارةعلىيتخرجمما
أحواليمناالحبابنأعلىجرىمامقرا11أهلبهاالحافهالي

لهوذامالمحبةلتأيهدهلههادحاليفيهالناسوأنقشامالعتاب
الباطلمناوميزالناقلكذبانماوالصحيحاالحبةبين

بأنأحقفهوارورلمحبيبوبينالنفوربعدالصحبةوأكد

خابالهانماممناهالدينعلومءاجافىقاليعمتكرومنهينصر
وكاتبواالصاءاالخاللقطيمةوقاطعااللباأولىشأن

لهيوضمححتىيهجرهلمءشيأخيهمننفسهفياذأوغارجل
ويحدثالمقاطعةالييفضىعتابواهالمجرهواالانتمىفانذلك

فعمالوقىكهونقالعقالاجتنابهحبفتقريعوالممانعهاطجر
أمثالهمومنالعتاباآلدابكثرةءسومنفيلوفدوأصمال
العتابأفضلوانوالماللالهجرقاطعألوصحالىمفتاحالعتاب

منأفضلرإلصفاالعفويوصوعمبالمحبةوأثمرالحفوغرسما

تعالىقولهتضميرقوجههالثهكرهاعلىلوظالجفايعقبكقى

عتابفعهملوعتاببالواصمفحاعفالجيلالصفحصمفحظ
بالعتابيلضوممااالبوابوخدمةاالعتابئالذلةالمحبين

وتجنيهالمعثوقتعنتعلىالصبربابفيمعهيمونأنويصلع
غونجناهيذوقحيئالتجنيعنوالصفحالمثوقالصبعلى

عليهيبنىالعثعاقعندأصحلوهوورضاهبظمهوظمهصمخطه

والصمدعنهيصدمالاليهالمحبينمذهبتوامدفىجعوي



الئملومةفيهتأخذوالحدعنداللحظسيوفمنقفون
عندوالهرالمظالممنالظممنيردماجويحدونوال
وهوالداللىلمجرأقعامأربعةاليءاالستتصابعدالمحبةأهل

عدنتهبمالمحبوبعلموسببهاتأتبامودالمةالصفاتالممدوح
الحوادثتغيرهوالبالحعنةيتلذذكاةءباالساذيتكوانهالحب

اتحدواالمحبةأهلصإةصفتاذاوالذااالرمنةاختالفعلى

يمتقدأنءالصفاهدافيالمبالفةبحدالحدفيقعرتعةفيص
ولمجراالوصافمنعندبماأحدواتحماتصالخالتارتقاح

ونوتالخصالىاختالفمعالمالزمةمنشأهلمجرهوالمالل
ماذكروسببهالحقيقةعلىعلةمنشأهابلعريقةغيرفيهالمحبة

تأثيروعالمعهاالعتممافطلبالنفسوتحرىاالختالتمن
بخلقوالتخلقالتحببوضاألجهأالزمانوطولنالممباعدة

باالخالقوالمالطفةالمديةمحتهوربماأزادماصوصملوكالمراد

عظموانهأكعنوألمجاوزةىأاحسنمعوالصفحالمرضية
ذنبفيوقوعسببهرهووالمحاقبةءالجزاولمجراالسي
وعالجهالتوبةدقعنداألوبةقبولوعالمعهخطأولو

15يهوبماوارضاحكهعلىوالنزولدعواهفىالحبيبتصديق
قدرعليهممنالحفووطلبدريمنلمواننببالذواالعزاف

تحارففامجضدةدجنواالرواححديثوفيهالحلتيوالهجر

قبلهوالذيصمالةذأوهـاخعلفمنهاكرتناوماائعلفمنها



إلثالثةاتيرىوبعضهماختر1الاماعلىبهماالعاقتعلقا
المراتوتبضفهينإييابينبيعوتإثالمقاتتنهـاالول
نالهجرثماليةاالادةباالراالأصاللهخاإجالالقنموهذا
مهعيضرأنلىاأحاشثؤبا4فياالصولئىقدتادقاالمحب

عنديستخيروفلديهءثناالحقيقةفىوبهونلجهءالدعانحرج

علىءالدعاذلثالفيبرمسهحلولأمالىوحراهـىا
بويصالوصلويعزءالدعايممكلوالالهجركادىندصم4نف

أوجمنواالنحطاطالدموعمهحفيالعاسقفيأخؤءارضا
والصدوداطمكدرننىوأماالخضوحضيضالىاالرتفاع

التهافىفيوالطمعباالمافوالتحللىوالوعودأالماقباستجالب
محبوبهلهوفىقعمقمينالىالحثاقفيهانقسمتلأصفهو

الوافرالوافيوغيرالنادرالحزيزوهومطلوبهالوعدبعدلهوحصل

تهفروانغازأمنيتهبينوبينهالمنيةوصالتبغصتهماتوقصم

وأغلبالعشاقكزأبزورهالعلمعبهيناراضانفيهماوألمجب
هذافىأكثبرواوالمترسمةاالسواقهذهفيعليهنودىمن

نأفالصامىمصومنالاالصباختالتواختلفوااالقوالالباب
لمانمؤنىاقنيغيرهوقالالمحرومةوسلىالمستيقظحلىاالماف

ممازحةتالهالدنيالذاتأمتعماالعرابيلأنهاكنقدخفحكهـ
ارضعاوأهاأيامكبهاتقطعوأماقالصمديقومحادثةالحبيب
الوعدطالوانالمطلوبمنليسيرباوانقناعةالمحبوبمنبالدون



العاشتافكمفهالدموعوانسكبتالبعددواتالخضوعثر

المثغئالتكيفعمحبوبهالمنزهالمطامعنفسهعنالملتىالقاغ
أفلفيهعدواغزيرجمبهاتصخوقدالتعنيفوهنعايه
باعهالمحبوبالمطمدمنءهؤالوعكحسالكعيرأكرإلقليل

عنفضالاالشباحبامزاجااليرضنمواطاعهآمالهوأوسمع
ايراهحتىواراحءكالماتمييزهمجالالذيوالتأليفاالرواح
القضيةوحاصملاثنينءالثييرىالذىاالحولالعينفيواحدآ

يقفلمومنالمحبوبمنرالمجباالقناعةأهلىبينحايمكنانه
منواظلوااليامءفاواألمكنةباختالفبالمطلىفىغايةعك

الفرصانهازاطزممنفانأافاالورداسومجاونمامواكنحو

عننجإناومانلهصفاومنالقفصضيقفىالوقوحالحقومن
امهصدونالعوائقرأىومفمحبوبهفىزاهدنهومطلوبه

الصعاباالموربدةءالعشاقحاالتومنغرامهتقييدفالحزم

اآلجالءقضاواستهاللاالهوالوخوضاالحبابرضاطلبعند

ويرضىمطلوبهعلىمحبوبهمنليحصلاالموالبذلعنفضال

ذلكمنوأعظمالتلفالىيقضىذلثاولوكانشلفباليسيركا
وشدةالنفسوتلفءالبالولقىعندالمحبوبذكرعلىالمالزمة

ءاالبتال
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ضاتمة

جميعالىمجموعهايعررائقةوأبياتفائقةمقاحميعءطشعرا
خهامضموابالضريبوالفبالغزلمححندجموترإلسابقةصولاال

بئكرحيثالمعتقرةاالشواقهاوتهييالحبيبعاسننحوعن

الحاصوصفحيثمنالجةلتلكوتفصيلهاوالطرةالثر

واسمالتهاوالخالالوجنةذكرعنداإلبلبامنماقراثارةوالمقلة
المواردباعذبواتيانهـاالرضابوالثغردبهرعداالحبابنفوس

االشواقمطاويونشروالصدرالنهدذكراذاالصدرماحالبعد

رأفافزحتهمماذيةغيراليوالساقالخلخالمدحسمعاذا
نخغصماوالثمريفةأذهانهمالبابهذافيوتخيرتهالمطيفةالدفيقة
ابئقالىالتأليفهذامنبالحسقيتحلقومااللطيفالموردهذا
المصرىذبألت

ذائبالقلبصمفاتهغدافىمنتأملىالغبىانعاذلأيها
جمائبوالنهاراليالافىانوجبينلطرةوتعص

انالمطروالبئ

رالجآونالبأعارتهاقدكامشيهاحسنالمحاأعارتهاظبا
الغدائىأفدامهنمنءمواطىوقبلتتءباالمئعىذاكحسنفن

الحاجريالديئ3ولحسا

ءوضياظمةفيالورىتغدووجبينهضعرمنفوميفى



ءسودابنقطةالمثقيقصخدهفىالذىاظالاتنالكروا

المفيفبئالديئولثعصى

ههـفأسمرفوقمنوجههبدا

جنحفيالذوائبسودمنالحوقد

الديظهرلممحيئأكيفهف

حرعلىالنهارضمسحللعتوقد

المعتزوالبن

رقيببغيرخديهاشبيهةبشحرهاشبيهليلفىسقتني

حبيبوخدخرمنوشمنينيثحروالدجىليلينفأمسيعمق
نباتةوالبئ

لحاظهالقلوبفيحارتوأغيد
االوسنىأجفانهاالجفانوأسهرت

وطرفهصاجبفينظرآأني
أدقأوسينفومنمقابالسحرىقى

ارذاالديئءولعال

تبطىولممتنىفأصعينيهسودرمتنى
التخطىالميلسهامبألخمنذالثومافى

الصفديولمصال

وبينهلمجرمنفذبترماقأجفانهبسهم
بحينهتلىالنهخصمسواهمالىمتان



حبيبفيالدينولبدر

ءنحطجهبانيشهدتقدعيناه
تذكاراارهتطفيتوأ

فتلتىؤااتعدالحبياصابم
كارىوالشهودزورفاظط

قالألقسوالبن

ثمارصديكإلندليلخديكفوق

الجلناروقبدىاالالرمانئاتما

االعىلمظفروأ

برالعبقالعنعارضحيهمنوفاحيوجمتهجمرفتلظىفبلته

صكترق4والذاتذاالينطفىمحبومنءمابيندوحال

ولبعضهم

عناقهحماقبرصفتنت

صرخدعلىصدغيهعقارب

لهترطلىأفىقىألم
ذىأنهاسحوهامنلىلصني

دىالوروألبئ

الىوحببهتوجيهفيهبماصمدسنيصفأهواهمنقال
صالمفمذاقلينصبهافدكوىالمالصدخانتلت



المصرىنباتةوال

عبثالحوىءبالعاشقينكاشالهالحبيبخدعلىضاللثه

اليرثالخالبأنىعهلىوكانبهالقتيلالقلبحبةأورثضه
وابحفه

النهالجالىربخالهداء

ىاستوقددوالخدعرشكريمىعلى

أعزةرسالاالصمدلفيوأرسل
الوىاالىالرلموبتدعوفترةعال

احروقال

الثنايامناالقحوانونورغضاالوردبوجنتيهيريك

زوايافىخباياعلتعمخاالالصدختحتمنهتأمله
احروقال

ررهوبخىفهىفىطالبأبو

جهلأبومنهوالقلبالبأبو
4عاوصقلتاهشحيبوبنتا

الظلالىلىفدتومويعىالصهـخالى

مامينىللدو

المزاروينصرمهسأسلىباقعارضمهليلغدث

النهاريمحوهاليلاعرمقبدىلماجبينهفقالي



ولغيره

هيجزألمثغرىفتالقبلةثغرهئسألته
حكهلهءالثمىماقارببهااظدواقنعفهاكهافي

اخروقال

مطىراحبشربحبيبىريقذكرت
يذكرءبالمثىءفالمثىبحجيبذاوليس

الصفديوللصالح

صبرلىيمننمحلواريقكرشفت
قطرثالفوأولطبوصملأحظىوسوف

وأعضائهبالوجهاقشبيباأعنىافطهذامنأكتروأوقد

وأماوألطفصوأعلىوابهجأشرفلكونهوالمركبةالبسيطة
عضوفىاكثراوبيتانأوبيتلثاعرتيسرانفنادرماعداه

هاظكزفيبماالقامةمطلقوأمافكثيرغيرهضممنفيأمابعينه
عروالثدىوصمفمنأولأنمنومافيلمافيهيحصىأنمن

اكفعنمصونرخصالحاجحقمضلوثدىعثومابن
دغزلتالحربالنواحاطةءاستقصامزيداليجقيالالمسينافأصى

أشعارآاالنطاصوأوردألطفأتأخرفيأناالصيغايةكثيرآ
ولمحسيدمعفرفةالمعشوقةءأعضاوصمففىءكثيريئلشعراكعيرة

أقىالجالةاصيسماهافصيدةافهزحمهإدبدجراىراداعألغالم

فيهايضطبعمرآوصمنعالحسنلهأعضامنعضوفصبوفيها
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واستعاراتهاتشبيهافىوأباخالقدماليالرأسمنءراتالىبدن

ولقدأنثمأبيتومائةخسهواالمممنأحداليهيسبقلمبما
أكزأشعارآالبابئالمتأخرونءوالبلقاالمتقدمونءالنكصحا

كافيةجملةمنهااالنطاصوذكرتحدأنمنوأزيدتحدأنمن

هذابمئلشببمنهمأحدعلىماوصفتكنيوافيةودتجذة
أنالىالزتيبعلىواحدةكةفيءاالعضاووصحفاآلشبيب

هذاقمسهمفيالحفةهذهتءوصاراداعمعلىالقرعةوفحت
حيثالبديعياتالقصائدمثلالحسفيةالقصيدةهذهومثلالجواد

وأطلقواالفرسانمنجمعءحاثمالحلىالديننىالشيخفيهاشرح
قشرعتلقدالثهرحمهزاداقالىوقدالجدانقاالفالمأعنة

امذعلىيزيدبعدىءيرمنالعمراننواعدوأسستالبنيان

أصىوهذاانتمىتعالىانثهءانشاءالسطسابحةالىنحهويءالبنا
رأيتوقدبعدهزأدعليهمنعلىاالنالمبأنفلملكنجوصي

كسليكونالحسنىالقصيدةتلكبذكرالخاتمةمذهأخمأن
أشعارغنبدالوأجياالمرابهذااالحتفالفيمالكلخعام

فىنحشلفةوقرافلمجورهنالمتفرفنءأالدبامنكشيرة

هذهوجاماال
الحسنمطلق

ناالملمطفيمثلهامناطنانأبرقمنظبيةب
8



الغالنمنأخرىكواكباالأمةبالسناتبامس
ةالضفير

سلسلتانالحسنأوئكتابخدودهابياضعلىأضفيرتان
معلقتاتقعممائدأومنأقبلتامحأالحيديئليلتاأو

الجبهة

نمعلولهااللهوهبالدجىفيالمضيئةجبهتهلثه

إلمعانىالتمرينعلىبطقىلكنهابدركاملنصف
الحا

البانوسطهنحنيانغصنانكههادركوأحواجبهاأبصو

الحرساتموخفىاتالناليونايثماورانكانرانأو
الحين

الجيرانرذيةعنوتغافالتمارضماماكرانالحبيبةطرفا

انسنهمعكرءبماوهماواحدعألغصينجسانفىأو
الحدب

الكسالنلتروحمتحركوحصىاالبيرقءحسناأهداب
االجفانمنمعلقهجعلتستارةالعيونانسانحذوأو

الحظ11

يانالىالرجىمأرييحكلمستحسننتررهاالمحاةطظ
راناليدفىالمهندوغطرفهافتنةنخافونحننوقى

الكحل

ويمانلمندجوهرهوأهدابهاعلىمملالىأنظر



الفنجاندورةنقروليزيدحالطاالنقاشأبدحو
االنف

مختمماتهذاسيافاننحمطرفيهابينسداال
البنياتلذلكاداماوهورائقبناصاجبهمحراب

الفم
والتبيانالماءاآللىفيهارةحقةالحبيبهونم

النقصانعنضاليةبالثفلكنهامثقوبةياقوتة
لشفة11

الظمانمويهحهاصدىتثنىجمنيةعقيقةالفتاةشفة

والحلوانباللونمتفاخرحرةمنماذورطبانص

المهمى

النحمانسوادشقائقيحكلمسيهاعقيقةالمهاةشفة

االنسانبصارةءجألنيهاممليةيانوتةهذهأو
الثضر

الفاناغآلوأعجيطنيالذيالطباشيىاالثغرهاما

المرحانحقةفىلؤلؤأوريقهامنيرتوىاقحوانأو
التبععم

البرفانرائقوميضضمفقفيأوالححبيبتيءشفابسمت
الولحاندمباسمةلزيقالمعأسيفءالحسناسلتأو

المسان

االذانالىدررآتدحرصمايحتوىطلممممقولحاءحسنا



الحيتانأحمرهووهـانهاأحببعهاإلتىنمالحياةين
الحديث

العنوانتجحالفمتلبسالنقافاتنةقولوصىحلو

الفشوانمدامةمنهوالمرمحرتناوللمنمنهفالحلو

ضحابلرا

لدطشاناليهلسبيلأيئااللوىغانيةرضحابالحياةءما

الرهانةحبمنالشرماوهاءلىاءماخرةأو
اظد

جنانرياضمنطرىوردوجهماصاإلوةبرعتالتىخد

يجتمعانالريانسوالرالحيغانيةبستانفيالوود
إلمرق

طوفانالعلىغرقناؤثفيطنهافطرةارجيهةعرق

تانبساطعلىءيشاجهةالىينحولؤلؤمتدحرجأو
الخال

االجمانكيفماستقرالكفرفيعبرةالحسينةخدفىاظالى

الميسانفىالزنجىعرجأوفراشةالوقدالذصفىطاحأو
فنالذإ

النيرانسناعلىسناهعالىوجههافيسافلالجيلةذقن

ناالذظعلىخرلماوماعندهالقواقالتفافيحخجل
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ذناال
ا

بيالىنسعمصهوىياليتهاروضعةئوردةالمليحةذن
البرهانأوضمحفجهاوالدرأذنهاالمحالةأنيقصمدف

القرط

مصباحانالدلمجورفىءضاأوأومضاألغداؤمنالجانقرحال

يلتمعانالبدرحولافيهـسههمابلالحقيقةشرحعنتهـف
الجيد

الليانسعادفيجيدشاهدنمتىقاطبةالغزالنأحلرقف
الروحانبرقةجيدغادةمنتلفشأتستفيدأنالديأمل

وقالط

الجاقالمحبعنقعلىطوقيهنهجيدهازينةالطرق

االزمانمنهدائىبالعثقتمسكواالذيئالفعةعلىدارت
الثدي

يصطعبانإلتالهعكوهماتشاصماحبانالمليحةنديا

فلنسوتانرووسعماوعلىتكبرالالصعدوجلصاعم
شاحالو

جمانسلكالراوونويخاطاالنقاءصدرحصنازارالكواكب

االوطانأفةمنوتبرأتلقظفىثوتررةأففتلىأو

القب

نظالمحبةفىهوالذىفلبوزحاجةفؤادهاأصمحجر
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يلتقياناوانعلىضررألنهاالنشراحفيقفؤادها
صاعد

االردانعنسسواعدهاخرالكاالمعادنعنايجينخرج
مستويانءالضوصالهائكيهماصكنمنفلتهانبحانص

صصوابى1

رانالدوافىالىالخليلانببدعةأصاورهاوليسأهوى

القضبانتطوقالزمانمحبمطوقايموتأنالمغردحق

اليد

االفضانمعمصاتاوحسبتهاةجاعىاتمهـذرأخلتءحمرا
االصانفىءبيضايدآوأرتطأيمينهاالناسقلوبجعلت

الظفر

الصانمنغانيةأظفارمنالطيباالظنهارهذاقدحصل

الدورانخارقلعمريهذابنانهاوالبدوراالملةجمع
ءالحنا

دخانبغيرنيرانيينمهجتىالخضيبةأناملهاأخذت

الخرصحانأسنةءدمالمجكلأسدالثرىبنانهاخضابيخشى
اظصر

الغرثانوشاحهابصمبررفقاجدبهاليفارقخصرارشيقة

الجهممانفيالغرابةعدماهااللذينالوجودينبين



العصره

الغزالنسرةاالويجةمأوىتتعجبوافالسرتهافاحان

ارحمنيدطينتهاتخميراذحاولتأصبععالمةبقيت
السرةتما

ملتصقاننحتصرانموزانأوءلمححسناالفردوسبرمن

الطغيانمنصيصهـيرجوهمايمفعهـماواحدسمقوسان
دفالر

ناردظعندهاوسالىأجأطائيةبغادةالفؤادهام

الميزاتئقيلةانهنيرثقيلةقىروادفهاليمت
الساق

االفرانفيالصبحعودبتاانةاسطوالخريدةساقا
يستبقانالميسأوانفمماألغرورعليهماقدغلببانقى

ارجل

االغصانأرجلالتخطيعدمتقصددأرناالمشقيةكيفرجل
المنانبصيانةوتثبتتبمسرتبزحاجاتمانقلىكزت

الخلخال

الحقيانخالصمنالحاخلخبناقلىتذيبقالتالتىسإق

بالذوبانءاالحشامفقودةرجلهاالصيحةكىأوقبلت
القامة

الخفقانمنمتيمهداوىالذيالعمنددارطبياطيمجنهصن



المرأنذلأللوحدةشهدتسبابةطهااالسنةء
الميس

الجوالنفيايغزالنعلىأرتجهمياسةرضيقهااللهانص
الميسانفيءالوعمامختالةالمارأترووالغصونصج

اللالد

الهمانفىالناسسالةيلتىفيامةالفاتناتالحانغنج

انقفلتةويبعمعميبيموميضفأماطرآنخلناهاغنجت
االبيضاسالمب

انكضانمنةناءبيضاحلةاالبارقجويريةلبست

الثافىالصباحفىتءأضاكسمبيضةحلةفيضهاف
االحمرباسا

غوانبينءحمرأهصفياطىالعيدشكايةصباحخرجت
االلوانلوحدذيلهافيتلحولمالعاشقينءدماطلت

أالصفرالمباسا

العيانعفصمنهاياربنامزعفراالغويرءحميرالبست

والسريانلجلطريانالعذريالحوىؤلونالحسنلونفدحل

االسودالباسإ

زمانبهيمفىءضيافبداممساالبرقيننتاةلبست
بالكفرانالنحماصأوحالكلباسفيسليمىظهرت



االخضراللباس

واريحانالروحأىفرأيتنحضرةحثهبثينةلبست

البستانالىأذذهبتءخضرابانةتصورفيائماطءو
االزرقايباس

للشانعاويقدمهازرظهحلةفيصمبيحةصحادطلحت

المقيانطالبامنلهسقئأنياوفرضممهاكىتلكأو

المصندلاالباس

انياننحوهذاصندلىلباسفىاالبيطحءحسيناتءحا
بالفيحانالمصدوحلتعاجمصندلااللهبتويقلبست

لخاتمها

معانأدقتحوىحسفيةقصيدةالمهاةوصمففىأمليت

حمبانيبصدهاوألفمائةالتىافانيهافوقسبحةفى

حسانبقلىبرويتهاطابتقصيدقلياباةصيحميت

باتالمنشطللطرزازادشاعرعنمثلهاحمعناانما

بااللحاناالطيارتماضشوالهيالتعلىالثهصلى

عضرتحتصأثبتعليهاموجزشرحالقصيدةولصاحب
الحبائبتعريفاتمنءللفصحالمةفاعوأبياتأءلمشحرارائقةأشحارآ

الفابعةأربيةالعرالدواوينفى5لقأشحاروأعباكوعميفاتوتو

سنةاالحديومفرمنوالععئريئاظامسىفيوالدتهوكانت

منبقنوجمتصثهوبلجرامبمحروسةوأفكصومائةعشرةست



المؤلفبدالههذاموطنوقنوجالتعاموسفىرةاطندالمذكوالد
العدمؤبارعاأدينأمحدثأفقيهافاضالتعالىالثهروكان
والمعنويةالعموريةتالواليفضائلجاهعآوإلنقليةالحقلية

خوماالفهاعشراحدوغيرهاالسيارةاصبحةافىأضحارهوجمثه
صمعرلهيهوزومنعريت1ديهلهيهودفالندمناأهلمنقط
4عإلافثهصملىياكررخالهندحسانهووالجاالةهذهعلىلىعر

أةنادكعرةمعاقحهمطفيوأوجدالدواوبنفيوسللهوا
المدحية5قصائدفىوأبدعالمقلقينءالشعرامنالحدمثلهايتيسر
التغزلفىولهالمتشدقينءصحااامنفردمداهايبلخلمغالص

نيفتصاولهالفنابأيعرنهغهـرهمصفىيوجدقماضاصرطو

علىالىنعبهيرتوكانعندىوغالبهاحاضرآجالحسنةنفيمصة
زيدبئاالشبالموبمعيىبئدبنعلىبئحسينبنالعرأئ

الثهرحمهتوعهمالثهرضىالحابدينزينعلىأاالمابئالثهيد
االيهنأرضمنبالروضةودفنمريةالمحوالفمائتينسنةفي

لكنأيضاأسبطاالحسينفيعكالينسبىنيرجعأناوأما
بسادةمحروفةودثيرقالبيتأهلمندىالحأئمهاسطةب

والفارصىالعربىالساننيعاملةوجارحةيدصمالحةأيضالىوبخارى

واطديثالتفسير3فيفالبهالكنقفهانيهكثيوتصاواطندى
والبدجوالمنةاالدبوعمالمتاريخوعمالعقائد3والشةوفقه
االمجهةمنالقريبجديموعلنفىبرببلدةوولدتذلثوغير
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لجتواكفرسنوزنةعكوجبضاكريمةاالدةصجرالوفىنشأتو
اليوسافرتالفاضلةلمومالعصابةعلىوتأدبتالمتداولةالعلوم

اريئعنالمحميةبهوبالبلدةالىوعدتائكرمنالحرمين

ءوالقضاالصالحةواالوالدالحاللبالمالعلىافهومنوالثين

وخوطبتالمذكورةالحليةالرئاسةعلىالماضىوالحمالنافذ
بالفارسيةلفظهرائقولقبفائقبخطابالبرطانيةمليكةهةمن

لتبهادرواالخانقصمديقحمدسيدلمااأميرعاليجاهنواب

وصحاننيبافيخاغتىالثهلجهودخيلهاةارئبوزوجيلهاقىأتا
خحيرصلىدىاالطضرورعن

مقاطيعاالصوافيينفئفىاإلنطايرأوردوفدهذا
رمادبهرتالمذبهوبهاكتابهختمةوأشعارآكثيربياتوأوأغزاال

العامةالتنصيصالمطلقةاالغزالرالنالمسطواليسيراالههنامنها

منهاأوردتستقصىالوغزيرةالتحصىتخصيصكثيرةغيرمن

اقلوباوجلبحاالفيوفعهحسنمااالسواقيينفئف

لطائفمفكثيرآشيئاويهرالسماحعنداالذواقالسليمة
تغزلوفدالالزمةاضواالعرالذاتياتفىوالعامةاظاصمةالفزل

النكتببديعوالوظاشهارينةنحوالمفارفةاالعراضىفيالعشاق
جليللطيفنوءوهوانتميعبذلكيلحقومماوالهطاثف

نحومنالمطلوبالىااليعمالنيالفائدةعظيمالبديعفىالمقدار
وجلهءتدراالغبياولمالفهمذوىهناالرببلوخواظصعميةن



ومماأخصانهوالصحيحيرادفهالتميعانعلىالمعاقءاد
انهدريدابئقالبالالحنالربماسمتهافطاهذفىيفسج
أنثصوطةمنالتخلصئدتهاظوانالفطنةيعنىالحنمنهشتق

التميحوأمعلةءااللجاعندالمؤاخذةتاالمنمعالتحعصف
نقشوماالمجونومنهاأالنطاصفيكتابمذكورةوالمالحن

وكاسوميلوعودطيلانحومنوغيرهماوالتكلالخواتمعلى

نظاؤوالكتبعلىخبماصاثااهذافىيضخرطومماوأترجة

بعضهاواحصائهـاعلىقدرةوالاصتهخعاحمافيمطمعالكثيرةذلك
فراجعهعليهاالطالعشئتفاتاالسواقيينفئهذكورق

وارتضيناهاالزهارمذهمنتطفناهافالذى3الكلولضختم
نظمناالشبابأيامبعضفيمنابغزلىجنيناهاالغارهذهومن
ماوصلتضوقاثمالوصملالىمالتلتقىمهحتىفىنيةظفه

مافعلتكيفقرلواالقومأيهايابالسببوضامتنيبقلبىطسص
قبلىوماشامتاالىألصنحوحضرتهاجوهرفايأتحفت
نعلتوماهذاماصاحيابالثهأصمفالىوأيقتنىأمنتنيقد

اضهملتوالعينعانقعهاوقتيرهقهاواطزنتودعنيهت
عدلتوانعادتانالحبيبةفىمنوولفالشكواىتءب

هبصرتهاخولوأنكرهنفيتناعزحسنتحاصحورالجنان

انفملتالصبجفامنلحاالجمبمفرةعارضيهافىتدح



أبدآدائماقتلىتؤملانت
قتلتبالمنىمثوقنفسلثه

معصيةءأسماهوىفىكبأرتلم
قتلتقدالثهرماهاذنببأى

جةأىعهطقاجمهاعراض
ضدلتوانصارتوانيهأرال

خهـاونورمنذوائبهاتءضحا
حصلتهظدفئبارقةلثه

مفالىطالصطرضهاأتانا
لتقىشأغهافىهتهـايةأم

زاصةءاليضايدهاأهذه

خجلتالضكطهاكسطلهنومن

ةفائقىالدهرجينفىغرةأم
انتقاتالحورنحورمندرةأم

وتمقتنيمنىتضىالتى

انفعلتإلتلويئمنيوماياليت

محرمةالدينيومالمليحةحب
ثقلتالهوىموازينمنههنالث

قودبالرأسىقطعتسفاحمة
مانعلتأىطعنهـاثهتجاوؤ
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دمضامناالنهارأجرتفتانة

فحلتماالمرورالظالماليفعل

بهاصباسكنرجوالعذولهوى

فتلتوانأجتانأرجعتولى
حممنماموعدآيشكرألصب

خضكوانءبايفلصأخوان

بهافتمذشغبروحىبخلتأنما

بخاتلىلعزتنابالوزيهيف

عاضقعهاخلةفيغايةلحاليست
عكماالثهجزاهاالثواباال

بفائدةاليأقالحواذلنصح
بطلتهفوةمنهمالمواعظللك

ةصأيمنهاالصبمثصهادة
حصلتمدةمنلىكانأصنية

خلوتهاشاقفىتحصلوأ

احتفلتحينصرصيالمحبينىقى

رضماينبصصبالىتنظرنلن

فضلتةندهـمنرفيالمنتغ

خمصةالحمجروموتالغرامهيج
سألتصمبهاءلوعزةماضر



صصنالهوىدينعلىالمحبوت

نقلتاثارةزصىبهكهأد

ةعاهالعذوىاطويفيالغتىستم
حصلتمامشلهامافيةوأى

صسهايهنسعادلناحكت

سألتالمنحنىءرأتهاظبافلو

بدآجيرانناعلىدموسأضعت

وخلتخوتقدسميمنازلىهذى

أبدآماهولةسرةانت

رحلتأسماونامدبالخصماوت
ممنيقهـديادركلثه

أوصمافهاكلتفيونظمتها
مضرمنالمحتارعلىااللهصملى

لخهلمؤمنينسنتهمادام

بهدكاالستغفارالفؤلمنالمقطعهذانجملأنرأيناوقد
الصالةذكرعلىالشمالهيتوبأنعزملمنوالكفارةالذنوب

ويتجلىغمبهاصيمثفإلىوسملهوعليهالثهملىالنيعلي
اارتضبماهايةوأنهىتحريرهأردناماىأقوهذاممص

توبةيقبلكريمأكرمفواذجنيناهمماافهتفرينمسهتسطي



لوعةفىاالنطاصماقالىقائاليباالاليهيؤوبولطيفنتائب

يرالباودمحةالشاير
جوارحىأنأيقنتدوذكتبت

ملهأناطماويبقإصستبلى
غبهدأسوفخيرآكانفان

غوائلهأوبقتنىشرآكانوان

الذىمنجمالعظالثهستغفرظ
تائلالأنااوفلتومماكتبت

عدالنئاالديباربفيال

طنافاضالورىصعلىنبم
عاجزآحمقىواالعابوباال3

صاملههوالذيالذنبمن3عيال

قائالاللهوغقلةمنتائنأأق
أباوأقصرسدىعنالقلبا

الصباورواحلهأفراسوعريوانقضيتالعمرقدظالوجلولم

علههوظمابخيرصوتخمذلهاالنوارحمعليهتفضل
وعلىانحاههجزيلعلىلهوالشكراتمامهعلىدثهلحدظ

الغالبيناكهوعلىوسالمهصعالتهأفضلدحنلقهمنخاصته

فىالهدىالنوارنالمترابهوأاالماديعلىاطججباغام
نوالمرتاليافوبسبحةيرحمنالتسابيحماغدالدأس














